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Resum
Al llarg de la història, el concepte de museu ha anat evolucionant i afegint noves
característiques que milloraven tant els seus objectius com les capacitats de
transmetre. D'aquesta forma, sempre els hem vinculat a un espai tancat, a sales i
passadissos on emmagatzemar, estudiar, interpretar i aprendre del patrimoni. Tot i
això, molts dels elements patrimonials que ens envolten es troben estretament
vinculats al territori. Per aquest motiu, és molt necessari treballar en el concepte de
museus a l'aire lliure, aprenent a interpretar el patrimoni in-situ. En aquest treball de
final de màster es parla del cas del Museu de Camins, en la vall de Siarb, i sobre
algunes possibles estratègies de museïtzació en espais d'interès patrimonial a l'aire
lliure i en un entorn natural, centrant-se principalment en el treball de F. Tilden sobre
la interpretació del patrimoni i els seus sis principis.
Paraules clau: Patrimoni, museu, museïtzació, Museu de Camins, territori, Vall de
Siarb, interpretació, espai natural, camins.

Summary:
Throughout history, the concept of museum has evolved and adapted new features
that improved both its goals and its ability to transmit. In this way, we have always
linked them to a closed space, to rooms and corridors where to store, study, interpret
and learn from heritage. However, many of the heritage elements that surround us are
closely linked to the territory. For this reason, it is very necessary to work on the
concept of open-air museums, learning to interpret the heritage in situ. In this final
master's thesis, is discussed the case of the Museu de Camins, in the Siarb valley, and
about some possible museological strategies in spaces of heritage interest outdoors
and in a natural environment, focusing mainly on F. Tilden's work on heritage
interpretation and its six principles.
Keywords: Heritage, museum, museisation, Museum of Paths, territory, Vall de Siarb,
interpretation, natural space, paths.
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1. Introducció
En l’actualitat, els museus han passat a ser unes institucions molt habituals en la nostra
societat, complint propòsits tan diversos com la recerca, la conservació, l’estudi,
l’exposició i la interpretació de tota classe de patrimoni, apropant-lo al públic i
promocionant l’extensió del coneixement popular, la cultura i la història i posant en
valor elements del nostre món que d’altra forma no serien compartits.
A l’hora de parlar de museus, paraula derivada del grec “palau o santuari de les
muses”, hem de considerar que en els seus orígens aquests no tenien les mateixes
característiques i objectius que els actuals. Si bé podem trobar col·leccions privades
d’elements d’interès patrimonial des del principi de la civilització organitzada (Egipte,
Grècia, Roma, etc.), les col·leccions o el reculls de tresors de famílies benestants o
nobles a partir del renaixement i especialment durant l’era victoriana en els països
colonialistes podrien ser establertes com un punt d’inflexió dels museus moderns.
Aquestes galeries de col·leccionistes, també anomenades “gabinet de curiositats” o
“quarts de meravelles” (figura 1) tenien un propòsit més personal, servint com
expositors d’objectes i elements exòtics per cultivar el respecte i prestigi entre les
classes dominants. Tresors portats de tots els racons dels imperis colonials, espoliats a
països sense les capacitats de retenir el seu patrimoni, els quals sovint acabaven per
ser mal classificats, pitjor interpretats i conservats de forma molt pobre, el que sovint
terminava acabant arruïnant l’objecte en qüestió.
Des d’objectes d’origen antròpic com joies cerimonials, escultures i estàtues, pintures,
eines i armes, etc., a elements naturals com fòssils, minerals o animals dissecats, tot
era disposat de forma desordenada amb l’únic propòsit de mostrar a les visites que tan
poderosa era la teva família. L’absoluta manca de rigor i respecte cap al patrimoni
acumulat, allunyava molt aquests espais del que avui consideraríem un museu, els
quals no van començar a aparèixer a partir d’una institucionalització sistèmica
d’aquestes col·leccions donades a entitats normalment públiques i amb la
professionalització i especialització del personal encarregat de conservar, estudiar i
interpretar aquest patrimoni.
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Figura 1: Gravat del gabinet de curiositats de Ferrante Imerato (Napols, 1599). Font: ige.org

En el moment que els museus varen canviar el seu objectiu, de buscar el prestigi
individual i familiar a oferir-se com un espai per l’estudi de la diversitat a diferents
nivells, podem parlar de museus moderns o “il·lustrats”. Apareixen les taxonomies i es
dediquen grans sumes de capital fer finançar exposicions, recerques i expedicions que
permetin ampliar i millorar la informació sobre els elements exposats, dotant a
aquests espais d’una certa autoritat respecte al coneixement específic de cada
matèria, coordinant-se, col·laborant (i també competint) entre ells.
La interpretació, per tant, fonamenta el que entenem avui en dia per museu, cada un
amb els seus interessos i estratègies a l’hora de transmetre el contingut del qual
disposa. Així doncs, la concepció que els hi donem es relaciona més amb l’explicació i
l’anàlisi que s’ofereix i no tant amb el contingut per si mateix, el qual la majoria de
vegades no serem capaços d’entendre sense un raonament adequat, no només ben
fonamentada i rigorosa, però també adaptada i comprensible per un públic folgat i de
característiques, formació i interessos molt diversos.
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Ara bé, quan ens imaginem un museu de forma automàtica pensem en un espai
tancat, un conjunt de galeries i passadissos que connecten les diverses sales de la
col·lecció. Un edifici monumental potser, amb escales de marbre i columnes a
l’entrada, de gran sobrietat i elegància. Però la diversitat dels museus engloba molt
més que aquests estereotips de les galeries d’art o museus històrics o de ciències i
tecnologia; podem considerar els parcs zoològics o botànics com un tipus de museu?
Què succeeix amb els espais temàtics o de recreació històrica? I les possibilitats que
ens ofereixen les noves tecnologies amb els museus virtuals? No és tan senzill dibuixar
la línia que separa un espai museístic d’un que no ho és.
És en aquest punt que ens podem plantejar ampliar el concepte de museu a nivells
molt més amplis com el que es parlarà en aquest treball, els museus a l’aire lliure i,
més concretament, quines estratègies es poden fer servir a l’hora de museïtzar un
espai natural. Molts dels elements patrimonials que podem trobar no poden ser
traslladats de cap manera, sent imprescindible portar el museu al mateix territori i
adaptar l’espai al públic a l’hora que es conserven els valors i l’essència del que es vol
compartir, una tasca especialment complexa pel que fa al patrimoni natural.
En aquest cas, treballem l’anomenat “Museu de Camins”, un conjunt d’elements
patrimonials de característiques molt diferents dispersos per la vall de Siarb, al Pallars
Sobirà. La gran diversitat patrimonial que ofereix aquest espai a l’aire lliure (cultural,
natural, històrica, etc.) ens permet experimentar amb diferents propostes sobre
museïtzació en espais oberts, aprofitant els avantatges que el territori ens ofereix i
aprenent a dominar els aspectes més desafiadors d’aquest. Fent servir els camins
tradicionals com a passadissos i els boscos, ruïnes i prats com a sales d’un museu sense
parets, sense un límit físic al patrimoni i sense voler posar límits a la seva interpretació.

La interpretació és una activitat educativa que pretén revelar significats i
interrelacions a través de l’ús d’objectes originals, per un contacte directe amb el
recurs o mitjançant medis il·lustratius, no limitant-se a donar informació sobre els fets.
-Freeman Tilden–
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2. Objectius
En el present treball es pretén analitzar diferents estratègies d’interpretació del
patrimoni natural cultural i històric localitzat en la vall de Siarb, dins de l’anomenat
Museu de Camins, a través de tècniques de divulgació alternatives als models
tradicionals utilitzats en la majoria de museus convencionals, de forma que es propiciï
l’interès i motivació dels visitants, millorant així la seva experiència i permetent que els
continguts oferts puguin ser assimilats i retinguts sense que suposin una càrrega
acadèmica per les persones interessades.
Per tant, l’objectiu principal d’aquest escrit és el de desenvolupar noves idees
pràctiques i assumibles a l’entitat del Museu de Camins les quals puguin ser aplicades
per la museïtzació de la zona i que permetin millorar la qualitat de l’experiència dels
visitants d’aquest conjunt patrimonial a l’aire lliure, tenint en compte les necessitats i
prioritats que té un entorn com aquest. En aquest sentit, es poden concretar els
següents objectius específics:
1) Analitzar les particularitats i els requisits concrets que presenta l’espai
patrimonial del Museu de Camins, tant pel que fa a les característiques
geogràfiques com els recursos i les necessitats pròpies de l’entitat.
2) Investigar i estudiar altres exemples de conjunts patrimonials o espais d’interès
turístic similars que tinguin estratègies d’interpretació del patrimoni aplicables
al nostre cas.
3) Determinar les prioritats del centre i focalitzar l’atenció en aquells elements
que puguin suposar una debilitat a l’hora de proposar una oferta turística
atractiva i adaptada a un públic ampli.
4) Elaborar una sèrie de propostes senzilles, detallades i assumibles pel Museu de
Camins que ajudin a millorar l’experiència dels visitants i contribueixin al
desenvolupament local de la vall, així com a donar visibilitat al centre.
5) Donar a conèixer les possibilitats de diverses estratègies innovadores en l’àmbit
de la interpretació del patrimoni, destacant el paper de les noves tecnologies i
de professionals amb aptituds diverses.
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6) Oferir un conjunt d’estratègies que puguin ser aplicables a altres espais
patrimonials amb característiques similars al cas estudiat, podent servir de
model per altres propostes.
7) Desenvolupar una de les propostes com a mostra dels resultats del treball
realitzat i poder oferir un producte útil per l’entitat.

Per altra banda, cal mencionar el fet que tot i que el treball se centra en la creació de
propostes per millorar el potencial del Museu de Camins, o en altres paraules, l’oferta
turística i els seus beneficis derivats, l’essència del projecte es basa en la idea de
generar accions que ajudin a millorar el territori que s’engloba.
Per tant, és important recalcar que aquestes accions també han de tenir en compte les
necessitats dels locals de la vall de Siarb, sigui de forma directa o indirecta, mitjançant
el foment d’una activitat que pot portar a potenciar el desenvolupament de la zona.
Implicar a la població local en qualsevol projecte és un factor essencial perquè aquest
pugui estar connectat amb la gent que hi conviu en l’entorn en qüestió.
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3. Metodologia
Per l’elaboració d’aquest treball s’ha aprofitat, en primer lloc, de l’experiència
obtinguda durant les pràctiques externes del màster realitzades amb anterioritat en el
Museu de Camins, període en el qual s’ha dut a terme treball de camp per analitzar les
característiques, condicions i necessitats de l’entorn patrimonial i on s’ha pogut
aprendre sobre el funcionament intern de l’entitat, tant per la part administrativa com
pel que fa a les activitats oferides i el personal present.
Durant aquesta primera fase preliminar del treball s’han tingut en compte les
preferències i prioritats que l’equip del Museu de Camins té a l’hora de desenvolupar
el seu projecte, requisit fonamental per tal que les propostes presentades en la fase
final puguin ser aplicades de forma raonable i dintre de les capacitats tècniques,
econòmiques i temporals de l’entitat. Per tant, el contacte directe i l’assessorament de
qüestions específiques amb l’equip gestor resulta crucial per tal que les idees
proposades puguin tenir un seguiment en el futur.
La segona fase del treball consisteix en la recerca bibliogràfica dels aspectes més
teòrics de la interpretació patrimonial, fent especial èmfasi en aquelles obres
concretament centrades en la divulgació cultural i el disseny d’estratègies per espais
d’interès turístic. Per tal de garantir que les propostes presentades tinguin un
component innovador, és important també estudiar els elements relacionats amb les
noves tecnologies, especialment pel que fa a les d’informació i comunicació (TIC), les
quals poden resultar molt profitoses si es combinen adequadament amb l’entorn amb
el qual es treballa.
A banda de l’estudi de les qüestions teòriques, és necessari conèixer alguns dels
diferents projectes ja existents que puguin aportar conceptes i estratègies amb certa
aplicabilitat en el nostre, ja sigui per l’èxit que aquestes han tingut o per les
experiències positives que hagin pogut obtenir amb la seva aplicació. Si bé moltes de
les propostes plantejades poden no ser del tot aplicables en un entorn de les
característiques del Museu de Camins, aquestes poden aportar elements interessants
que complementin altres propostes o que senzillament siguin interessants de
comentar per la temàtica del treball.
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En l’última etapa del treball, es pretén oferir un petit conjunt de propostes adaptades
a les necessitats del Museu de Camins que permetin estructurar una estratègia
preliminar de museïtzació de l’espai patrimonial, la qual pugui ser ampliada en un futur
en funció de les prioritats del museu i del seu equip de treball. Per tal d’estructurar
aquestes propostes i que puguin servir de model per una hipotètica ampliació, es
presentarà una proposta per cada un dels sis principis de la interpretació del patrimoni
dissenyats per Freeman Tilden en la seva obra homònima, donant així una base
conceptual concreta per les conclusions.
A banda d’un resum sobre de cada acció en cas que finalment l’entitat pretengui dur-la
a terme, es donen també dos apartats esquemàtics on es plantegen tant el pressupost
com el calendari general per tal d’adaptar-se a cada requisit. Tot i això, s’ha de posar
en manifest que la intenció d’aquest apartat és exclusivament orientativa, ja que les
prioritats del Museu de Camins guiaran tant les capacitats econòmiques en cada
moment com la seva distribució temporal.
A l’hora d’establir els resultats d’aquest treball de final de màster, es posarà èmfasi en
una de les accions especificades en l’apartat previ, donant una proposta més detallada
i esquematitzant els procediments que s’haurien de realitzar. Al tractar-se d’una
proposta de projecte i no un projecte com a tal, els resultats no apareixen com el
desenvolupament real, sinó una aproximació dels passos i els possibles inconvenients
amb els quals podrien trobar-se.
Finalment, les conclusions analitzen com ha estat el recorregut del treball, destacant
tant aquells aspectes més positius del mateix com les seves limitacions i les diferents
problemàtiques que han pogut succeir.
En definitiva, la metodologia d’aquest treball és sobretot exploratòria sobre la qüestió
de la museïtzació en espais oberts, concretament en un entorn natural i amb diversitat
d’elements patrimonials. Es tracta que sigui un document útil per l’entitat del Museu
de Camins, que en puguin fer un ús a mitjà termini i que, depenent de les seves
prioritats, una o més propostes de les aportades es puguin dur a terme.
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4. Estat de la qüestió
A l’hora d’elaborar aquest treball s’han tingut en compte dos conceptes clau que han
ajudat a dissenyar les accions proposades: la interpretació del patrimoni, pel que fa als
aspectes més teòrics, i la museïtzació en espais oberts, per la part pràctica o tècnica.
Aquestes dues idees conflueixen en un objectiu comú compartit també per aquest
escrit, és a dir, elaborar propostes atractives i útils per una adequada comprensió i
assimilació dels continguts compresos dintre d’una oferta turística concreta
emmarcada en un o diversos espais amb un determinat interès cultural, històric o
natural.
En primer lloc, cal destacar el treball de Freeman Tilden, concretament Interpretació
del nostre patrimoni, el qual podem considerar com l’obra referent de la interpretació
patrimonial i d’on s’extreuen els sis principis que estructuren el disseny de qualsevol
proposta que pretengui crear una oferta que impulsi als visitants d’un espai
patrimonial a interessar-se de forma genuïna per la informació i continguts que es
presenten. En poques paraules, es tracta d’apel·lar a la personalitat, ideals i
motivacions del visitant per tal de generar un interès que millori la seva experiència de
forma general (Tilden, 1977).
D’acord amb aquests plantejaments de Tilden, Larry Beck i Ted Cable (2011) van
aportar posteriorment una sèrie de quinze principis que expandeixen les aportacions
respecte a la interpretació del patrimoni. Aquests són plantejats en forma de “dons” o
“regals” els quals expressen les oportunitats que el contacte i comprensió amb el
patrimoni natural i cultural ens poden aportar, les quals es construeixen a partir d’una
interpretació ben estructurada. Aquests principis engloben aspectes molt diferents;
des de la importància de la passió, la bellesa, la motivació i el gaudi, al
professionalisme, la integritat i la qualitat, passant per l’ús adequat de les noves
tecnologies o l’escriptura interpretativa.
Per altra banda, el concepte de museïtzació i la seva variant en espais oberts, ha estat
tractada de forma molt heterogènia per diversos autors, però poc estructurada i
ambigua, lligant cada proposta de “gènesi museística” als determinats valors i
característiques pròpies dels espais i elements tractats. En tractar-se d’una qüestió
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pràctica que requereix uns resultats que difícilment poden ser avaluables en termes
absoluts i tenint en compte la diversitat temàtica dels elements patrimonials d’interès
dintre del Museu de Camins, s’han tingut en compte casos de naturalesa molt diferent.
Un dels exemples més evidents és el dels jaciments arqueològics i la seva predisposició
temàtica a la museïtzació, ja que es tracten d’espais d’interès històric amb una relativa
facilitat pel que fa al disseny de la seva exposició a un públic general. Les diferencies en
les estratègies de museïtzació de cada jaciment radiquen en les seves característiques
intrínseques, sigui per qüestions temporals o de la seva època d’origen com en les
condicions de conservació. En un sentit pràctic, no tindran els mateixos requisits
d’estudi i divulgació les restes d’un conjunt medieval (Belarte et al., 2012), ibèric
(Penedo & Fernandez, 2014), prehistòric (Villalobos, 2015) o modern (Cardona & RojoAriza, 2011), però els seus orígens antròpics si que ens permeten una major
maniobrabilitat a l’hora de fer del jaciment un espai museïtzat.
Altrament, la museïtzació d’espais naturals o d’interès paisatgístic, presenta unes
condicions significativament més complexes a l’hora de dissenyar una proposta clara
d’estratègia, ja que una de les seves característiques primordials és precisament la de
resultar atractiva per la seva manca d’antropització. En aquest sentit, les accions a
realitzar han de considerar opcions més subtils i que incorporin elements auxiliars poc
invasius o directament evitar una museïtzació físicament present en el terreny,
prevalent els valors intrínsecs del mateix i prioritzant una experiència més orgànica per
part del visitant (Candela, 2017), (Beltran & Vaccaro, 2007).
També és important considerar aquelles aproximacions que plantegen la valorització
del patrimoni d’una forma conjunta i integrada al territori al qual es troba vinculat.
Resulta evident que un conjunt patrimonial emmarcar en un indret geogràfic es troba
estretament vinculat a les característiques intrínseques del seu entorn, sent
fonamental que la seva interpretació es dugui a terme tenint en compte aquestes
particularitats i seguint un fil conductor basat en el territori (Gómez-Menzoda, 2013).
Conceptes com el de paisatge cultural i parc patrimonial aporten idees especialment
interessants si es pretén dur a terme un projecte d’interpretació del patrimoni en
aquest sentit més ampli i que impliquin un conjunt divers d’elements d’interès (Perez
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& Parra, 2004). Com a exemple, el projecte de “Boscos de Ferro” a la Vall Ferrera,
promocionat pel Parc Natural de l’Alt Pirineu, han dut a terme un treball destacable a
l’hora de posar en valor un conjunt patrimonial d’aquestes característiques (Invest
Nocua S.L., 2010).
Finalment, cal mencionar altres estudis que tracten la concepció del turisme cultural i
l’oci en entorns naturals com factors rellevant de les dinàmiques territorials i
socioeconòmiques, vinculant els valors patrimonials d’un indret a les seves possibilitats
en el desenvolupament local, la creació de llocs de treball i la integració en l’entorn de
les activitats econòmiques relacionades. Entre d’altres es poden destacar els treballs
de Silva i Fernandez (2008), Àvila i Barrado (2005).
De qualsevol forma, aquest no es tracta tant d’un treball de recerca, ni experimental ni
bibliogràfic, sinó un recull de les idees desenvolupades a partir de l’experiència viscuda
en el Museu de Camins, exemples d’altres experiències en indrets d’interès
patrimonial, les lectures mencionades (a banda d’altres menys rellevants o enfocades a
aspectes no acadèmics) i l’intercanvi d’idees i pensaments amb persones relacionades
o no amb la temàtica, des de professors i experts (com el tutor d’aquest treball) a
treballadors i gestors d’espais similars o no al Museu de Camins.
Per últim, es pretén mantenir el contacte amb l’equip de treball de l’entitat objecte
d’estudi per tal de poder continuar col·laborant amb ells i expandint el treball en
funció de les seves necessitats i d’acord amb la disponibilitat per les dues parts. Es
tracta d’un projecte molt interessant i personalment m’agradaria continuar participant
en cas que l’entitat estigui interessada.
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5. Marc geogràfic: la Vall de Siarb
L’àrea d’estudi delimitada de forma general per aquest treball és l’anomenada Vall de
Siarb, la qual està situada principalment en el municipi de Soriguera, en la part més
oriental del Pallars Sobirà, entre Sort i la Seu d’Urgell, al vessant sud-oest del Port del
Cantó (Figura 2 i 3). Més concretament,
aquest treball se centra en l’espai englobat
dintre del Museu de Camins, del qual es
donen més detalls a continuació.

Figura 2: mapa de situació de la Vall de Siarb al Pallars
Sobirà, Catalunya. Font: ICGC, 2022

Figura 3: mapa de la Vall de Siarb, Pallars Sobirà. Font: ICGC (2022)

La vall de Siarb és un indret muntanyenc d’uns 47 km2 de superfície aproximada que es
troba dins de la conca hidrogràfica del riu del Cantó (o Comes de Rubió), tributari de la
Noguera Pallaresa, i parcialment dintre dels límits del Parc Natural de l’Alt Pirineu i, per
tant, dintre de la protecció de la xarxa d’espais naturals protegits o Pla d’Espais
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d’Interès Natural de Catalunya (PEIN). Aquesta situació suposa que les actuacions que
afectin el territori protegit han de ser consensuades amb l’administració pública
responsable del parc natural.
La regió, per les seves característiques morfològiques, ha estat històricament un
territori de frontera tant pel que fa als límits administratius entre els antics comtats de
Pallars i d’Urgell, com pel relleu escarpat i de difícil accés. Aquesta naturalesa ha
conduït a què es tractés la zona com un indret especialment estratègic en qüestions de
defensa, oferint posicions elevades ideals per establir fortificacions, motiu pel qual
podem trobar diverses edificacions defensives de diferents èpoques de la història.
Tot i aquesta situació d’aïllament geogràfic, la vall ha estat habitada des de fa segles,
sent especialment rellevant tot el període medieval, moment en el qual adquireix
aquesta concepció de territori fronterer, però també de refugi, i amb el que es
produeix una transformació paisatgística important derivada del desenvolupament de
l’activitat humana i les necessitats d’una població creixent (Civit, 2021).
Amb els anys i la proliferació de l’activitat antròpica, diversos assentaments han anat
apareixent, evolucionant i, eventualment, alguns d’ells han acabat per ser abandonats.
Aquestes poblacions han estat dedicades eminentment a la producció ramadera i a
l’economia de subsistència, ja que a causa de la dificultat del terreny, l’agricultura i
l’aprofitament forestal només ha estat rendible a petita escala.
Tot i aquestes condicions, o potser gràcies a elles, els habitants de la vall han anat
aprofitant tots aquells elements que la terra els hi ha ofert. Entre altres exemples, els
cursos fluvials de la vall han proporcionat no només els recursos hídrics indispensables
per la supervivència, però també una font d’energia relativament senzilla de dominar,
primer de forma mecànica i posteriorment elèctrica, tot gràcies als salts d’aigua i els
desviaments dels cursos per abastir a tot el territori.
Per altra banda, es destaquen les estructures de pedra seca repartides per tota la vall,
una tècnica econòmica i relativament senzilla de dur a terme que aprofita la tasca de
despedregar els camps per elaborar construccions de tota mena (barraques, murs,
marges, etc.) que encaixen en el paisatge i faciliten les diverses tasques del món rural.
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Tot i trobar-se present en molts indrets de l’extensa àrea mediterrània i formar part
del patrimoni immaterial de la UNESCO, és destacable la coloració vermellosa que
caracteritza a moltes de les pedres de la vall.
Un altre exemple rellevant del patrimoni present a la vall és precisament tota la xarxa
de camins tradicionals que han estat necessaris al llarg de la història per connectar els
diversos punts del territori, tant pel que fa al transport de béns dintre i fora de la vall,
com per les tasques diàries del camp. Aquesta necessitat ha portat al fet que la
densitat i diversitat morfològica dels camins d’aquesta xarxa sigui especialment
destacable en aquesta vall, sobretot si tenim en compte que la connexió per carretera
(sense asfaltar) en la zona no va ser establera fins als anys cinquanta.
En definitiva, la vall de Siarb acumula un nombre important d’elements d’interès
patrimonial, tant material com immaterial i d’èpoques molt diverses, que representa
un espai ideal per dur a terme un projecte d’interpretació del patrimoni que permeti
no només als potencials visitants gaudir i aprendre d’aquest entorn, però també dotar
als seus habitants d’un impuls a la seva economia a la vegada que es millora l’entorn
on viuen; un projecte com el Museu de Camins.
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6. Objecte d’estudi: el Museu de Camins
El Museu de Camins és una entitat lligada a l’associació Terra Roia que es dedica al
manteniment, recuperació i promoció dels elements patrimonials de característiques
diverses disseminats per tota la vall de Siarb i els quals són connectats i articulats per
una xarxa de camins tradicionals que farien la funció de passadissos dintre d’aquest
museu a l’aire lliure (figura 4). Actualment, l’entitat es troba fent importants tasques
amb la finalitat de salvaguardar i posar en valor tot el patrimoni cultural i natural de la
vall, el qual corre el risc de degradar-se, o fins i tot desaparèixer, si no es duen a terme
les necessàries accions de conservació, tant físiques com immaterials.

Figura 4: mapa dels set itineraris dissenyats dintre del Museu
de Camins. Font: Refugi de la Vall de Siarb (2022)

Entre altres accions, l’associació es dedica a crear activitats que impliquin a persones
interessades a contribuir en aquesta tasca a l’hora que s’ofereixen continguts
formatius i didàctics, com per exemple:


Formacions específiques en tasques de manteniment i recuperació del
patrimoni, com construccions en pedra seca, empedrats, basses i,
especialment, els camins tradicionals que donen nom a l’entitat.
16



Camps de treball dirigits a grups de persones voluntàries interessades (com per
exemple agrupaments escoltes) dedicats a la recuperació de camins antics,
amb tasques de neteja, desbrossament, restauració, etc.



Visites guiades als diferents elements patrimonials de la Vall de Siarb, tant amb
experts en les temàtiques concretes com amb agents locals amb coneixements
extensos sobre el territori i la seva història.



Senderisme interpretatiu i rutes per la xarxa de camins. En el moment
d’escriure aquest treball, hi ha disponibles 7 itineraris concrets, dissenyats i
separats segons la seva dificultat, tot i que en tractar-se d’una xarxa de camins,
aquests poden ser modificades a gust del visitant (figura 5).



Recuperació i preservació dels testimonis i la memòria oral a partir
d’entrevistes a la gent gran de la vall, tant dels camins i el patrimoni de la vall
com de la seva vida en temps passats i les seves experiències.

Figura 5: presentacions i fitxes tècniques dels set itineraris proposats dintre del Museu de Camins. Font:
Refugi de la Vall de Siarb (2022)

Si bé és cert que l’entitat està fent un excel·lent treball, resulta imprescindible
continuar duent a terme accions que permetin que el projecte es converteixi
pròpiament en un museu, és a dir, començar un procés de museïtzació de la zona per
poder oferir un producte turístic lliure, obert i de qualitat, que pugui beneficiar a tota
la vall, però que no pertorbi el paisatge de la zona ni constitueixi una perversió del
patrimoni que es pretén posar en valor.
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Pel que fa a la coordinació del projecte, trobem una sèrie d’actors que, en major o
menor mesura, col·laboren i tenen responsabilitats en la gestió del territori en el qual
es troben les “instal·lacions”. Per tant, podríem considerar que els socis i
col·laboradors que participarien en aquesta proposta serien els mateixos, ja sigui a
l’hora de prendre decisions com per proporcionar el finançament necessari. Aquests es
troben detallats en el pla estratègic del Museu de Camins i serien els següents:


Entitat Impulsora
o Associació País de Terra Roia (o senzillament “Terra Roia”).





Equip de treball permanent: Marc Cortina i Gemma Cots



Personal temporal i equip auxiliar



Voluntaris/es i participants



Col·laboradors/es externs/es

Administració pública:
o Ajuntament de Soriguera
o Ecomuseu de les Valls d’Àneu
o Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP)
o Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran (IDAPA)
o Direcció General de Patrimoni Cultural
o Direcció General de Joventut
o Institut d’Estudis Ilerdencs
o Altres en menor mesura com l’ajuntament de Sort, el Memorial
Democràtic (Departament de Justícia), el Consell Comarcal del Pallars
Sobirà o la Direcció General de Medi Ambient.



Entitats privades:
o Escala nacional:


Servei Civil internacional de Catalunya



Coordinadora de camps de treball de Catalunya



Acció Escolta



Minyons Escoltes i Guies de Catalunya



Fundació Carulla
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o Escala local:


Refugi de la Vall de Siarb (Llagunes, Soriguera)



Pirineus Creatius



Club Social Pallars



Associació de veïns i veïnes de Vilamur i Comassarrera



Associació per la pedra seca i l’arquitectura tradicional (APSAT)



Escola de Pastors de Catalunya

En resum, el Museu de Camins es finança a partir de les aportacions d’aquestes
entitats, dividit en un 73% finançament públic i un 27% d’ingressos provinents
d’activitats pròpies (com les visites guiades, els camps de treball, les activitats i
formacions, etc.). A més a més, una de les bases d’aquest projecte és la participació de
voluntaris i grups de treball organitzats que determinen el ritme de treball i les
prioritats en les quals se centra el museu.
Pel que fa a aquest treball, considerem que els destinataris o beneficiaris d’aquesta
ampliació del projecte també serien els mateixos que el del projecte del Museu de
Camins, els quals podríem dividir en el públic general o turistes en sentit ampli, ja que
tot i dur a terme activitats o oferir serveis vinculats al museu aquest és de lliure accés i
totalment gratuït per les persones que ho desitgin; i en els residents locals, els quals es
beneficien de forma directa per les actuacions del museu (millora dels camins
tradicionals, preservació dels espais naturals, millora d’equipaments i instal·lacions
diverses com fonts, ponts, etc.) i de forma indirecta a partir de les activitats
econòmiques pròpies de cada individu (establiments comercials, residències
turístiques, serveis diversos, etc.).
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7. Proposta de museïtzació
A l’hora de concretar les accions per aquesta proposta d’actualització del projecte del
Museu de Camins, m’he volgut basar en els sis principis establerts per Freeman Tilden
en “la interpretació del nostre patrimoni” (1957), probablement l’obra més rellevant
sobre el tema i els quals podríem sintetitzar en:
I.

Vincular la interpretació amb l’individu o visitant.

II.

Basar la interpretació en aspectes afectius i no només oferir informació.

III.

Conceptualitzar la interpretació com un art i aplicar tots els sentits.

IV.

Provocar ha de ser l’objectiu principal, no instruir.

V.

Presentar el patrimoni de forma integral i no de forma segmentada.

VI.

Destinar a un públic ampli i elaborar un programa específic.

Amb aquests sis principis, es pretén dur a terme un procés de museïtzació en els
diferents espais del Museu de Camins que incorpori tècniques alternatives que
s’adaptin al paisatge i que permetin interpretar el patrimoni de forma que revelin els
seus significats, fugint de les limitacions de mostrar només les dades i informació com
s’acostuma a realitzar en els museus convencionals (Tilden, 2004).

7.1. Accions
S’ha de tenir en compte que qualsevol acció aquí proposada no deixa de ser una petita
proposta que podria ser ampliada o reduïda depenent de les capacitats econòmiques i
temporals de les quals disposi l’entitat. El treball que es du a terme en el museu
anualment, com ja s’ha comentat, es troba determinat en certa manera per les
activitats de voluntaris i grups de treball, les quals no poden ser del tot controlades.
De la mateixa forma, en aquest treball s’ha volgut concretar les propostes d’accions el
màxim possible, però en cas d’arribar a aplicar-se aquestes poden ser àmpliament
modificades i adaptades a les prioritats del moment segons les consideracions de
l’equip que gestiona l’entitat i el context.
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Per tant, com ja s’ha comentat, les següents accions es troben vinculades en ordre als
principis d’interpretació patrimonial de Tilden:
I.

Reformulació i millora del mapa virtual oficial

Quan parlem de vincular la interpretació amb l’individu podem fer referència a
multitud d’aspectes que afecten l’experiència del visitant. Tilden ens parla en el seu
primer principi sobre com qualsevol interpretació que no relacioni el contingut amb la
personalitat o l’experiència del visitant és una interpretació estèril, fent que, molt
probablement, aquest es trobi desvinculat i poc interessat a retenir qualsevol classe
d’informació o de gaudir de l’experiència.
Aquest primer punt es pot relacionar amb qualsevol activitat que el Museu de Camins
dugui a terme, és a dir, entendre les motivacions del visitant per personalitzar
l’experiència oferta. Però pel que fa a aquest treball, crec que el principi pot ser
plantejat també de forma inversa, donant el poder a l’individu per que pugui escollir
visitar allò que més li pugui interessar basant-se en les seves pròpies inquietuds,
capacitats i personalitat.
Si entrem en la pàgina web del Museu de Camins (www.museudecamins.com), una de
les seves cartes de presentació és un mapa interactiu que permet visualitzar la xarxa
de camins històrics recuperats i alguns punts d’interès patrimonial, nuclis de població,
equipaments, etc., el qual es troba disponible per a tothom i ens permet dissenyar la
nostra pròpia ruta per la zona depenent dels nostres interessos (figura 6).
Tot i que es tracta d’un element fonamental per comprendre el funcionament i
l’estructura, aquest està elaborat amb una aplicació vinculada a Google Maps, amb
molts beneficis bàsics i facilitats pel disseny, però amb unes limitacions importants si
tenim en compte que es tracta d’una eina tan bàsica per l’entitat. Un mapa interactiu
pel museu hauria de permetre visualitzar les diferents rutes predissenyades, permetre
incorporar fotografies i comentaris dels visitants de cada indret, etc.
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Figura 6:: Mapa interactiu del Museu de Camins en la Vall de Siarb. (Font: Museu de Camins, 2022)

Per tant, considero que una de les prioritats a l’hora de millorar les capacitats del
museu per vincular-se
se amb l’individu
l’indi
éss millorar una de les seves eines més
fonamentals. Aquesta millora es pot realitzar de diverses formes depenent de les
capacitats de l’entitat, des de continuar amb la mateixa plataforma però amb una
reestructuració dee la informació oferta (fotografies, rutes, simplificació de les dades,
etc.) o bé optar pel disseny extern d’un mapa interactiu a través d’un professional.
De qualsevol forma,
orma, les dues opcions no serien excloents. En cas de considerar la
segona proposta seria necessari cercar finançament que permeti desenvolupar
desenvolupar de
forma adequada el mapa interactiu, tot i que aquesta tasca pot no resultar del tot
convenient econòmicament en un sentit de rendibilitat o pels beneficis de l’entitat, ja
que es tractaria d’una
na eina d’ús
d’ús lliure i gratuït disponible a la pàgina web.
Tot i això cal mencionar que el Museu de Camins ja pretén elaborar una aplicació
mòbil (app) que serveixi com a guia del conjunt patrimonial, la qual es pot beneficiar
de la creació d’aquest nou mapa.
ma
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II.

Ampliació de l’oferta d’activitats de guiatge teatralitzades

El segon principi que se’ns presenta parla sobre com la informació per si mateixa no
pot ser considerada interpretació, sinó que aquesta sorgeix de les revelacions que
l’individu pot obtenir a partir de certa informació oferta. Es tracta d’un aspecte que
pot ser entès i aplicat de diverses formes, però que l’objectiu és sempre el mateix:
proporcionar al visitant una experiència enriquidora.
Evidentment, i tal com el punt anterior, aquesta experiència pot variar àmpliament
depenent de l’individu i les seves característiques. Presentar la informació en panells
pot ser molt didàctic per algunes persones, mentre que altres no es molestaran ni a
parar-se a llegir el seu contingut, per molt interessant i ben redactat que estigui. Per
tant, poder oferir una activitat alternativa que atregui un tipus de públic més casual
pot suposar un augment d’aquest.
Un exemple força il·lustratiu del que representa una experiència interpretativa del
patrimoni històric podria ser la cadena de parcs temàtics “Puy du Fou”. D’origen
francès, aquests parcs temàtics fan servir el guiatge teatralitzat per oferir una
experiència que convidi als visitants a “formar part de la història”, recreant
l’escenografia, personatges i esdeveniments d’acord amb un criteri relativament
rigorós del que significava viure en certa època.
En aquest sentit, el Museu de Camins ja ofereix actualment algunes activitats guiades
en els llocs d’interès de la zona, com el Despoblat de Santa Creu de Llagunes o els
búnquers de Vilamur per part de professionals i experts en els temes tractats, a banda
d’alguna activitat teatralitzada o “performances” (figura 7). Aquestes activitats
serveixen com un incentiu al turista per visitar i conèixer el territori d’una forma més
entretinguda i dinàmica. Algunes d’aquestes activitats que ja es duen a terme o es
tenen plantejades són les següents:


Les nits al despoblat: activitat nocturna d’observació d’estels al Despoblat
medieval de Llagunes, la qual ha tingut força èxit i es pretén repetir-la.
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Scape Mountain: un joc de pistes a l’estil Gimcana o “Scaperoom” en l’entorn
del MdC, el qual pot donar moltes possibilitats depenent de la temàtica
escollida i el públic al qual pot anar adreçat.



Recreacions històriques emmarcades en el mateix despoblat medieval de
Llagunes amb la participació del grup Comedy Tours.



Espectacles diversos de dansa i música o teatralització temàtics amb la
col·laboració de professionals externs especialitzats com el trio musical C15,
l’Esperançeta, els Joglars de la Bota (pel públic infantil i familiar) o l’entitat
Pirineus Creatius.



Rutes interpretatives temàtiques per parlar i explicar les caceres de bruixes
dutes a terme a la Vall de Siarb en el passat.

Figura 7: Exemple de visita teatralitzada, espectacle dels “Joglars de la Bota” en el despoblat de Santa
Creu de Llagunes. Font: Museu de Camins, 2022

Aquesta estratègia de divulgació històrica, tot i poder ser d’utilitat a qualsevol perfil,
resulta especialment interessant per alguns col·lectius amb certes dificultats per
l’atenció en explicacions formals, com els infants o joves, enfocant-se més en els
aspectes afectius i en la narrativa específica de cada tema tractat. Es tracta de
promoure unes activitats que motivin al visitant a voler saber més sobre allò que s’està
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dient, fugint de les clàssiques explicacions que atenen a visions més formatives o
d’exposició de la informació.
Per tant, la recerca i contractació de personal que pugui oferir els seus serveis com a
intèrpret d’un personatge concret o guies amb capacitats narratives més enllà de la
divulgació, pot ser una aportació interessant pel projecte. Evidentment, la contractació
de personal és una qüestió que s’ha de mesurar amb cura, depenent del pressupost de
l’entitat i garantint unes condicions laborals dignes per l’empleat, que per començar
seria una sola persona.

III.

Incorporació de tecnologia auxiliar per la interpretació

L’art i la tecnologia es troben cada vegada més vinculades; la innovació i la creativitat
per dissenyar nous conceptes atractius és present en totes les disciplines. Saber
aprofitar aquests avenços és clau per mantenir actualitzada l’oferta de qualsevol
producte o servei, evitant l’obsolescència de les tècniques i models que fem servir. Si
portem aquesta idea al tema tractat, hem de veure com poder apropar la interpretació
del nostre patrimoni a les noves tecnologies sense perdre el seu encant.
Entre algunes de les possibilitats que es poden plantejar per dotar d’elements
tecnològics que millorin l’experiència del visitant en el museu, estan els ja populars
“codis QR”, els quals permeten l’accés a una pàgina web només escanejant un petit
requadre. Si bé ja es fan servir aquests codis per mostrar informació de la zona en
determinats punts del Museu de Camins, es tracta d’oferir més aviat una experiència
que ampliï la percepció sensorial del visitant, ja sigui amb mitjans audiovisuals (vídeos
curts, àudios amb narracions, etc.) com amb propostes de realitat augmentada.
Un bon exemple d’aquesta estratègia és els diferents projectes “Imageen VR”, dels
quals en podem trobar a diverses ciutats de tota Espanya, destacant en aquest cas el
de la ciutat de Tarragona (“Reliving Tarraco”). Es tracta d’una sèrie de recreacions
digitals fetes per diferents elements patrimonials de la ciutat, especialment
arquitectònics, que reflecteixin com era la vida en l’època romana, en aquest cas.
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Fonamentalment, és la barreja entre vídeos expositius curts introduint a l’element en
concret i l’oferta d’una experiència immersiva en una reconstrucció digital de
l’element, sigui mitjançant ulleres de realitat virtual o amb dispositius electrònics
(mòbils, tauletes, etc.) que permetin veure una realitat augmentada de l’espai visitat,
podent comparar, per exemple, l’abans i el després d’unes ruïnes (figura 8).

Figura 8: Exemple de realitat augmentada en unes ruïnes romanes, sobreposant la imatge recreada a
l’estat actual. Font: Imageen VR, 2022

Actualment, el Museu de Camins compta amb una gran quantitat de material i
contingut (imatges antigues, fotografies comparatives abans i després, vídeos,
documents antics, entrevistes, històries, etc.) que pot ser accessible als visitants del
Museu que van per lliure sense que aquests hagin de contractar cap mena de servei
per part de l’entitat, ja que els camins són públics i d’accés lliure.
Per començar, i com a prova de l’estratègia, es podrien seleccionar un parell de llocs
d’interès (una cabana de pastor, les ruïnes d’una mola i un mirador de la vall) on
col·locar aquests codis i que aquests, en escanejar-los, portin a la pàgina concreta.
Com a exemples; una borda o cabana de pastor portaria un codi adreçat a un vídeo
curt on es mostri com es feien servir aquelles instal·lacions en el passat, les ruïnes de la
mola portarien a una pàgina de realitat augmentada on es pogués veure com era
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abans aquell indret i en el mirador podríem veure una imatge tridimensional del
paisatge present amb indicacions diverses i topònims dels elements visibles.
Aquesta acció portaria la necessitat de contractar els serveis d’una persona
professional en el disseny d’aquestes tècniques; modeladors tridimensionals, creadors
de contingut audiovisual actors, etc., raó per la qual potser convindria centrar-se en un
dels elements per començar per tal d’estalviar costos i veure quina és la rebuda per
part dels visitants.
Com ja s’ha comentat, es tracta d’un procés més creatiu i artístic que tècnic. Tot i que
s’ha de vetllar per un cert rigor en el contingut ofert, no es pot perdre de vista
l’objectiu principal d’aquesta acció: proporcionar una alternativa atractiva per un
públic divers, permetent que un se senti part del que s’està mostrant o explicant. Un
cop l’individu s’interessi pel tema i es vegi motivat a saber-ne més, serà més probable
que aquest investigui per la seva banda o senzillament que es retingui més i millor el
contingut ofert.

IV.

Millora del dinamisme en el contingut informatiu

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, resulta imprescindible poder oferir al visitant
una experiència dinàmica i entretinguda a la vegada que aprèn del territori i la seva
història. Cada cop sembla més evident que les versions tradicionals de la senyalització
informativa o interpretativa (o panells) són poc pràctiques per la interpretació del
patrimoni; és necessari un manteniment que no s’acostuma a fer, no resulten
atractives i es fan malbé amb el temps (vandalisme, acció de la intempèrie, etc.).
Per tant, hem de considerar que a l’hora de realitzar una inversió en elements d’aquest
tipus ens centrem en les noves possibilitats que la innovació ens ofereix; des del
material audiovisual mencionat anteriorment a materials alternatius que s’integrin en
el paisatge i perdurin amb el temps. En relació amb la tercera acció, la creació de
contingut audiovisual podria resultar atractiva d’incloure en els mencionats codis QR.
Per altra banda, i com a proposta concreta per aquest apartat, seria interessant
renovar aquella senyalització interpretativa o informativa en mal estat o desfasada per
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unes més senzilles i de fàcil comprensió, prioritzant un disseny conceptual i visual
(imatges, mapes, il·lustracions, etc.), a banda d’incorporar elements auxiliars com als
codis QR o enllaços a pàgines web o aplicacions externes, les quals ofereixin una
alternativa al text dels panells i que resultin més dinàmiques pels visitats mentre
aquests estiguin en una excursió a l’aire lliure: vídeos curts, àudios, imatges, etc.
En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que qualsevol alternativa als panells físics
que impliquin la incorporació d’elements tecnològics, és a dir, l’ús dels dispositius
mòbils per ampliar l’experiència, poden no tenir els resultats desitjats si no es realitza
de forma adequada. La incidència del sol en les pantalles pot ser molt molesta per
visualitzar correctament el contingut digital, impedint-ho en molts casos. Per tant,
aquestes propostes han d’estar vinculades a espais amb certa ombra, sigui boscos
relativament densos o bé fent servir el mateix patrimoni arquitectònic com s’ha
comentat en l’apartat anterior.
Sigui com sigui, hem de tenir present que la millor opció és sempre que la interpretació
del patrimoni es faci a través de guies, persones amb els coneixements necessaris per
conduir l’experiència dels visitants. Aquesta tasca no només exigeix a l’intèrpret
conèixer el territori i la seva història, sinó també ser capaç de modificar i adaptar el
contingut al públic específic, el qual requereix una certa capacitat d’adaptació i
l’habilitat d’entendre els interessos i necessitats de cada grup.

V.

Planificació de rutes de temàtica general

Si parlem d’un Museu de Camins, resulta evident que hem de contemplar la creació de
rutes que ofereixin diverses opcions als visitants de la vall. Si bé cada persona té uns
interessos i preferències concretes, hem d’evitar centrar-nos en la segmentació de les
temàtiques i intentar buscar més un model que permeti aconseguir una visió integral
del territori, barrejant èpoques i situacions, esdeveniments llunyans amb l’actualitat.
En aquest sentit, es tractaria de crear propostes d’itineraris per la xarxa de camins que
permetin als turistes obtenir una visió de conjunt més general de la vall, centrar
l’atenció en una idea concreta: aquest és un museu sobre la Vall de Siarb, no un recull
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de sales de museu amb temàtiques separades. La història de la vall ha de ser explicada
com una evolució constant, la qual ha modificat el paisatge i ha deixat una empremta
que ara considerem patrimoni.
Per tant, el disseny d’aquestes rutes podria anar vinculat a les capacitats i temps
disponible dels integrants de l’equip del Museu de Camins, tot i que tenint en compte
la feina que poden arribar a tenir i la seva manca de temps, convindria contractar a
una persona externa que s’encarregués, comptant amb un finançament adequat. Es
tractaria probablement de l’acció més senzilla de realitzar, poden fusionar diverses
rutes ja existents o proposar una que vinculi els punts clau del museu, donant una visió
en conjunt del territori al visitant.
Igualment, amb això no es pretén menysvalorar les activitats centrades en una
temàtica concreta. És evident que no tothom té les mateixes inquietuds i preferències
a l’hora de dedicar el seu temps lliure a conèixer un indret i la seva història, per la qual
cosa l’opció d’escollir allò que es vol visitar és vital per mantenir l’atenció del visitant,
millorar la seva experiència i permetre que, si escau, aquests puguin tornar o bé ho
recomanin a tercers.
En definitiva, la idea és crear un fil conductor, una narrativa que connecti els diversos
elements patrimonials del museu. Això permetria al visitant tenir una experiència
àmplia i variada del que la vall pot oferir, coneixent la seva història i aprenent com i
perquè s’ha arribat al punt on es troba en l’actualitat. Tot i que el disseny d’aquestes
rutes es trobarà subjecte a les inquietuds de l’entitat gestora, això pot permetre també
que el visitant descobreixi elements del patrimoni local que en un primer moment no
estava interessat o que senzillament desconeixia.
Per posar un exemple, es poden dur a terme activitats i rutes guiades amb una finalitat
lúdica o d’entreteniment a l’hora que es dóna una interpretació interessant de
l’entorn. Des de gimcanes o curses de reptes a través de la xarxa de camins que
connecta el conjunt patrimonial a activitats infantils amb una premissa fantasiosa o
imaginativa, fent servir elements abstractes o imaginaris per conduir la narrativa
(viatges en el temps, investigar crims ficticis, cerca d’un tresor, etc.).
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VI.

Instal·lació d’equipament per l’accessibilitat i adaptat al públic infantil

Dins de la concepció en si de la interpretació patrimonial, resulta fonamental destacar
el paper que els infants tenen a l’hora de transmetre els coneixements a les properes
generacions. Habitualment, es considera que la interpretació del patrimoni enfocada a
la part més jove de la població ha de ser una versió reduïda i simplificada del mateix
contingut ofert als adults, un plantejament que pot trencar completament l’objectiu
pel qual es decideix oferir a un públic infantil l’oportunitat de descobrir el seu entorn i
la seva història a l’hora que viuen experiències enriquidores.
Sense voler endinsar-se massa en les teories pedagògiques, ja que no és la finalitat
d’aquest treball, sí que podem reflexionar com el Museu de Camins pot adaptar la seva
oferta pel que fa a la interpretació del seu patrimoni a un públic infantil, el qual va
quasi sempre acompanyat del públic familiar, un dels col·lectius objectius de l’entitat.
Per tant, i en sintonia amb la resta d’accions, a l’hora de crear el nou material per la
interpretació del patrimoni del museu (cartells, contingut audiovisual, propostes
d’itineraris, etc.) s’ha de buscar que aquests puguin ser accessibles per un públic ampli,
tenint en compte les capacitats de comprensió de, per exemple, infants que puguin
visitar el museu amb les seves famílies, oferint una experiència atractiva per ells i que
puguin aprendre a l’hora que passen una bona estona.
Simplificar el contingut per una correcta assimilació per part d’un infant no és una
tasca senzilla si tenim en compte que moltes explicacions poden donar lloc a
confusions si no s’empra un vocabulari adequat. Per això és important centrar-se en
les qüestions de disseny visual del contingut i amb la narrativa, però també es poden
proposar alternatives lúdiques.
En aquest sentit, se suggereix la creació d’un espai “experimental” en el qual els nens i
nenes puguin jugar en un espai patrimonial, com el despoblat medieval, amb
recreacions de joguines antigues o bé tallers on puguin crear i experimentar amb
materials locals (argila per exemple) oferint una experiència sensorial alhora que es
treballa amb elements de l’entorn i que poden tenir un contingut narratiu o informatiu
al darrere (com la composició de la característica terra “roia” de la zona).
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7.2. Organització temporal
Com ja s’ha mencionat anteriorment, l’hora de fer una proposta de calendari o
organització temporal d’aquesta extensió del projecte del Museu de Camins, hem de
tenir en compte que aquest dependria molt de com, quan i on es duguin a terme les
accions plantejades. Es tracta d’una qüestió complexa, ja que les prioritats i capacitats
de l’entitat determinen completament quin seria el calendari a seguir, per la qual cosa
qualsevol aproximació aquí feta és exclusivament orientativa i suposant que totes es
farien en el període de temps comprès en un any (2023, per exemple) i considerant
que el pressupost necessari estigui disponible.
En aquest sentit, la proposta feta a continuació mostra quina hauria de ser la
distribució temporal en els mesos d’un any en funció de requisits climàtics o prioritats
basades en les temporades del Museu de Camins i segons els temps necessari que
calculo que seria necessari per dur-les a terme o, almenys, començar a preparar-les
perquè s’adaptin entre elles o no causin problemes de superposició. S’ha de destacar
que al no estar familiaritzat amb projectes similars o en contacte amb professionals
que es dediquin a la majoria de les accions proposades, aquest calendari podria patir
modificacions a la llarga (figura 9).
2023/24
Acció 1
Acció 2
Acció 3
Acció 4
Acció 5
Acció 6

Gen Feb Mar Abr Maig Juny Jul

Ago Sep Oct Nov Dec

Figura 9: Calendari general per les accions suggerides, marcant en blau els mesos de l’any 2023 i en
blanc l’extensió dels mesos en 2024 (font: pròpia, 2022)

Per començar, la primera acció, reformulació i millora del mapa virtual oficial, es duria
a terme en primera instància, durant dos o tres mesos (depenent dels canvis que es
vulguin adaptar) i aprofitant la temporada baixa del Museu de Camins (hivern) per tal
que la persona encarregada d’elaborar-lo pugui fer modificacions en el mapa existent
(en cas de voler quedar-se en la versió actual, la més econòmica i senzilla) sense que
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això pugui crear interferències en els visitants. Evidentment, durant l’hivern també
poden venir persones a visitar els espais, en ser lliures i oberts, però el volum d’aquest
serà menor que en temporades altes o vacances.
En segon lloc, l’ampliació de l’oferta d’activitats de guiatge teatralitzades es pot dur a
terme perfectament durant la temporada de més afluència al Museu de Camins, ja que
no requereix molt de treball per part de l’equip de l’entitat, sinó que el contacte amb
les persones externes que executin les activitats es duria a terme amb anterioritat i la
seva preparació seria paral·lela a la resta d’activitats fetes actualment. L’oferta que hi
ha avui en dia és suficientment àmplia com per no requerir especialment una gran
ampliació, però la diversitat de la mateixa i les novetats presentades poden millorar
l’afluència de diferents visitants o, fins i tot, que algunes persones repeteixin.
La tercera acció, la incorporació de tecnologia auxiliar per la interpretació, requeriria
una inversió més elevada que altres accions principalment per la necessitat de
contractar personal extern perquè faci un treball creatiu de disseny amb uns requisits
molt específics i que necessita referències sobre el terreny més enllà de fotografies o
vídeos. Per tant, en el calendari ja s’especifica com seria necessari una franja de temps
més amplia, aprofitant la temporada baixa a partir d’octubre i allargar l’any següent
per acabar de finalitzar el treball.
Pel que fa a l’acció número quatre, la millora del dinamisme en el contingut
informatiu, dependria molt de les dimensions que es vulgui aplicar, però crec que el
més convenient és dur a terme petites intervencions anuals durant els primers mesos
de primavera i finals d’hivern, aprofitant el final de l’hivern pel disseny i plantejament
teòric dels canvis que es vulguin fer i l’inici del bon temps pel treball de camp i
implantació dels continguts físics al terreny, aprofitant la baixa densitat de visitants.
Igual que en la tercera acció, la cinquena, planificació de rutes temàtiques integrals,
seria convenient dur-la a terme en temporada baixa, no per qüestions de capacitat,
sinó per aprofitar una època amb pocs requisits de temps perquè l’equip de treball del
Museu de Camins es pugui fer càrrec sense majors complicacions. No es tracta d’una
feina complicada i aquest equip és el més capacitat pel seu disseny, tot i que per la
tasca d’obertura i rehabilitació d’aquells camins antics que ho necessitin seria un grup
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de persones per dur-ho a terme. Per aquesta qüestió es poden fer servir els camps de
treball i voluntaris que col·labores habitualment amb el Museu de Camins, activitats
que s’acostumen a dur a terme en els mesos d’estiu.
Finalment, la sisena acció, la instal·lació d’equipament per l’accessibilitat i adaptat al
públic infantil, no requeriria que l’equip del museu de camins s’involucri de forma
directa, sinó que el treball es realitzaria de forma externa (tot i que amb la seva
coordinació i supervisió). Per tant, aquesta podria ser duta a terme durant qualsevol
època de l’any considerant, per això, que no hi hagi problemes de compatibilitat amb
altres activitats o es molesti als visitants o locals, especialment en temporada alta.
Per acabar, s’ha de tenir en compte que molts dels factors que a l’hora de fer aquestes
propostes no es poden conèixer per endavant, per la qual cosa un calendari pot
resultar poc útil si es tenen en compte aquests factors. Per exemple, és evident que
qualsevol tasca que impliquin treballs en espais naturals ha de tenir en compte el risc
per incendis o de sequera.
De la mateixa forma, és molt probable que moltes de les accions puguin ser incloses en
antres projectes de l’entitat (ja existents o per desenvolupar) fent així que sigui òptim
tot el procés i que, fins i tot, es puguin fer diverses accions aquí plantejades de forma
simultània. En cas contrari, no seria necessari la seva realització en només un any, sinó
que aquestes poden ser repartides segons les possibilitats.

7.3. Pressupost

De la mateixa forma que en el cas del calendari, els pressupostos de les accions
esmentades en aquest treball anirien estretament lligades amb les capacitats
econòmiques amb les quals el Museu de Camins pot treballar en una temporada o un
any concret, vinculades a més a les prioritats i capacitat de treball. Com ja s’ha
comentat, el pressupost anual de l’entitat depèn en bona part del finançament que
reben de les diverses fonts esmentades.
Per tant, les xifres ofertes a continuació són merament una aproximació bàsica dels
costs que suposarien cada una de les accions. A més a més, en aquest pressupost
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preliminar no es troben considerats els sous o despeses per defecte que l’entitat ja
disposa de forma prèvia, per la qual cosa els sous de l’equip de treball permanent o les
despeses de manteniment no es troben incloses (figura 10).

2023/24
Acció 1
Acció 2
Acció 3
Acció 4
Acció 5
Acció 6

Nòmines
2.500 €
3.600 €
3.000 €
2.400 €
0€
3.000 €

Material i equipament
0€
100 €
1.000 €
4.000 €
0€
1.000 €

Altres
200 €
0€
100 €
500 €
200 €
0€

Total
2.700 €
3.700 €
4.100 €
6.900 €
200 €
3.000 €

Figura 10: taula de pressupostos per les accions proposades. (Font: pròpia, 2022)

En primer lloc, s’han considerat el pressupost necessari en cas de fer contractacions
externes per dur a terme els projectes específics. Per cada acció s’ha tingut en compte
un sou base de 1200 € bruts per una jornada a temps complert i d’uns 600 € bruts per
una mitja jornada, multiplicat aquest pels mesos considerats en el calendari.
Tot i això, aquestes xifres aproximades no han considerat, per exemple, el perfil i les
característiques de cada un dels treballadors necessaris. Les exigències laborals per un
treballador a temps complet que es dediqui al disseny gràfic o en tres dimensions (com
en el cas de l’acció 3 o 4) no seran les mateixes que per la persona o persones
contractades per desenvolupar un nou mapa (acció 1), el qual fins i tot podria ser
realitzar per alumnes en pràctiques, ja que requereix els temps i les exigències que es
poden comprendre dins d’un contracte de pràctiques laborals no remunerades, el que
evidentment reduiria significativament els costos de l’acció.
De la mateixa forma, el plantejament de la segona acció, anirà estretament lligat a les
empreses contractades i les seves previsions, a banda de no suposar una despesa
mensual, ja que les activitats no es durien a terme de forma diària. Pel que fa a la
cinquena acció, en considerar que el treball es duria a terme pel personal de la mateixa
entitat i segons les seves capacitats, aquest no disposa d’una despesa per
contractacions externes.
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Seguidament, en qüestions de material i equipament, també depenen no només del
material que l’entitat tingui actualment disponible, sinó també d’aquell vinculat a
personal extern. En casos com la segona acció, el material necessari es reduiria
exclusivament a aquell necessari per a les teatralitzacions i representacions en el
terreny, mentre que per la quarta es requeriria una inversió major en equipament,
però relativa a les dimensions que es vulgui portar a terme.
En el cas de la cinquena acció, només es tenen en compte les despeses mínimes en
l’apartat d’altres que consistiria en la impressió del material gràfic per la difusió de la o
les noves rutes proposades (tríptics, mapes, etc.). Per altra banda, les despeses
derivades de la reobertura i manteniment dels camins antics que han estat
abandonats, es trobarien dins del pressupost estimat del pla estratègic de l’entitat,
destinat a la cerca de grups, monitoratge, i a l’adquisició d'eines i materials, fet pel
qual no es veu reflectit en aquest pressupost.
Per altra banda, les xifres expressades en l’apartat “altres”, indica aquelles despeses
derivades de les dietes, manutenció i transport necessàries per dur a terme les accions,
de nou sense tenir en compte els desplaçaments rutinaris de l’equip de treball del
Museu de Camins ni del personal extern contractat.
Com ja s’ha comentat, el Museu de Camins fa un ús freqüent del treball de persones
voluntàries que volen formar part del projecte, per la qual cosa moltes de les despeses
en aquest apartat no són considerades. En aquest sentit, és important remarcar que,
tot i la utilitat del treball voluntari o del personal de pràctiques (tant per la reducció de
costos com per la predisposició i motivació de l’individu) aquest no pot ser considerar
com un substitut del treball remunerat i professional, especialment pel que fa al treball
creatiu o especialitzat.
Per acabar, considero rellevant remarcar que, en cas que sigui possible i hi hagi la
disponibilitat de personal, la població local i regional pot jugar un paper essencial
quant a la contractació, fet que no només milloraria la visibilitat del projecte dintre del
territori, sinó que s’estaria potencial al mateix temps que la població autòctona en
pugui formar part i puguin quedar-se en el territori, a banda de minimitzar les
despeses per desplaçament i les seves repercussions mediambientals.
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8. Resultats

Com és evident, en aquest treball de final de màster no es poden dur a terme totes les
accions mencionades en l’apartat anterior, especialment aquelles que requereixen
més pressupost, personal, equipament o temps de realització. Per tant, en aquest
apartat es donen més detalls i part de la realització de la cinquena acció, és a dir, la
creació d’una ruta que proporcioni una visió de conjunt de la vall, la qual s’afegiria
hipotèticament al grup de les set rutes existents actualment en el Museu de Camins.
Com s’ha comentat anteriorment, es tracta de dissenyar una ruta que intenti englobar
diferents elements patrimonials amb temàtiques aparentment diverses, però amb el
factor comú de ser part de la història de la vall, és a dir, un viatge en el temps
passejant pels camins tradicionals de la vall de Siarb. Aquesta ruta vol aprofitar tant els
camins històrics recuperats i mantinguts, com alguns trams de senders que
requereixen una recuperació per ser transitables de forma còmoda i segura.
Per la fitxa tècnica de la ruta farem servir el sistema de graduació SENDIF, utilitzat per
la resta de rutes i, fonamentalment, un dels més senzills disponibles i més accessibles
per un públic no expert. Com podem veure en les figures 4 i 5, podem tenim
disponibles set rutes de diverses dificultats, però ens manca una de dificultat “fàcil”
(de segon rang i color blau clar, entre molt fàcil i moderat), i per això la ruta proposada
serà d’aquesta categoria, per tal d’intentar completar en ventall d’opcions (figura 11).

8. De Rubió a Vilamur a través del temps
Un viatge a través del temps per la Vall de Siarb:
Itinerari lineal amb el que podràs tenir una visió general de la història de la vall de
Siarb. Des dels inicis geològics de temps remots fins els conflictes del S. XX i passant
per l’era medieval, amb aquesta ruta descobriràs com ha anat evolucionant el
territori al llarg del temps i la seva diversitat patrimonial en uns pocs kilòmetres.

Fitxa tècnica:
Distància: 6.7 km
Temps estimat: 2.5 hores
Desnivell: -188m

Dificultat física: fàcil
Època de l’any: tot l’any

Figura 11: Descripció i fitxa tècnica de la ruta proposada. Font: pròpia (segons mètode SENDIF)
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Seguint amb el disseny dels itineraris anteriors, aquesta nova ruta compta amb una
sèrie de llocs d’interès o parades que s’indiquen amb números a l’ortofoto (figura 12).
Evidentment, tot i que la ruta està suggerida per fer-la des de Rubió fins a Vilamur, és
perfectament possible fer-la de forma inversa. Per que aquesta es pugui fer sense
problemes de mobilitat a l’hora de tornar, es recomana fer servir el servei de “passem
el Cantó”, el qual creua el port del Cantó (de Sort a la Seu d’Urgell) i funciona a través
de demanda reservant per via telefònica. Per tant, la ruta i les parades recomanades i
que donarien nom a l’itinerari serien les següents:

“Itinerari 8: de Rubió a Vilamur a través del temps”

Figura 12: ortofoto de l’itinerari proposat. Font: pròpia (Google Earth)

1) Jardí de roques de Rubió:

L’inici de la ruta es troba en una àrea de descans al costat del poble de Rubió, on
trobem una exposició de roques a l’aire lliure (figura 13), gestionada pel parc natural
de l’Alt Pirineu i amb la col·laboració de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i
l’Institut Paleontològic de Catalunya podrem tenir una introducció sobre la geologia
de la vall i les seves repercussions al paisatge des de fa 510 milions d’anys, iniciant
des del punt més antic possible. La zona compta amb una zona de pícnic, un mirador,
un pàrquing i un petit centre d’interpretació de l’ICGC.
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2) Despoblat medieval de Santa Creu de Llagunes:

Continuant per l’itinerari trobem el conegut despoblat medieval de Santa Creu de
Llagunes, les restes d’un assentament emmurallat amb origen de l’edat de bronze i
en una situació estratègica en un turó. Tot i no ser de lliure accés, es troba gestionat
pel Museu de Camins i és un indret especialment interessant per conèixer la història
de la vall, sent imprescindible per aquest recorregut a través del temps (figura 14).

Figura 13: jardí de roques de Rubió. Font: Red
Ibèrica de Espacios Geomineros

Figura 14: despoblat medieval de Santa Creu de
Llagunes: Font: Ajuntament de Soriguera.

3) Borda del bosc:

El recorregut ens porta fins a uns prats on trobem una construcció tradicional per ús
agrícola en perfecte estat i encara en funcionament (figura 25 de l’annex). Tot i que
no pot ser visitada, els voltants de la borda es troben plens de feixes i altres
estructures de pedra seca i és un entorn ideal per veure el paisatge característic de la
vall mentre es fa un petit descans.

4) Llagunes (refugi de la vall de Siarb):

Arribem fins al poble de Llagunes on es troba el refugi de la vall de Siarb, punt central
de la majoria de rutes proposades pel Museu de Camins i un lloc ideal on dinar i
poder conèixer un poble petit però amb encant. Es pot reconèixer, per exemple, la
característica coloració rogenca de la pedra de les construccions, fent referència a la
“terra roia” de la vall.
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5) Mola Birbe:

Sortint de Llagunes ens trobem amb un element patrimonial amb molt de significat per
la zona, les restes d’una de les antigues moles que feien servir la força del curs fluvial
per moldre grà entre altres serveis (figura 15). La zona es troba repleta d’aquestes
antigues construccions, fonamentals per l’abastiment d’energia en el passat, fent que
hi hagi una de les rutes recomanades amb aquesta temàtica específica.

6) Búnquers de la Guerra Civil Espanyola:

Arribant al final de l’itinerari, podrem visitar unes fortificacions defensives de la Guerra
Civil Espanyola (malnomenades búnquers). Aquestes restes són un dels testimonis del
front del Pallars del bàndol republicà i forma part de la Xarxa d’Espais de Memòria de
Catalunya. Actualment, el Museu de Camins realitza visites guiades amb un expert,
però també es poden explorar de forma lliure i amb informació oferta a través de
panells (figura 16).

Figura 15: mola del Birbe, Llagunes. Font:

Figura 16: fortificacions de la Guerra civil Espanyola

ajuntament de Soriguera

de Vilamur. Font: elpuntavui.com

7) Vilamur:

Finalitzem el recorregut al poble de Vilamur, d’origen medieval, seu de l’ajuntament
del municipi de Soriguera i de les poblacions més grans de la zona. A banda de l’encant
característic del poble i el seu patrimoni arquitectònic, podem trobar altres serveis
39

com un bar-restaurant, zona d’aparcament i parada del servei de transport públic
mencionat abans (“Passem el Cantó”).
En resum, aquest itinerari es pretén oferir com una mostra del patrimoni de la vall
ordenada d’una forma cronològica (de més antic a més modern, o viceversa) per tal de
poder estructurar una narrativa, és a dir, “guionitzar” una síntesi de la història de la
zona per tal de poder veure en unes poques hores una mostra de tot el que aquest
territori té per oferir, donant una imatge més integral de la vall de Siarb. A banda de
les parades proposades, també hem de comptar amb tot el patrimoni que envolta el
recorregut, els camins tradicionals, les estructures de pedra seca, l’entorn natural, etc.
En aquest sentit, és important tenir en compte que el tram del recorregut entre la
segona i quarta parada (des del despoblat medieval al poble de Llagunes) es troba
sense senyalitzar de forma adequada i algunes parts necessiten ser recuperades i
mantenies per garantir la seguretat i el pas còmode dels usuaris. Per aquesta tasca, es
recomana que el Museu de Camins hi dediqui alguna de les jornades de camps de
treball o voluntariat, com ja s’ha fet amb altres camins de la zona.
Per il·lustrar de forma esquemàtica com hauria de dur-se a terme la feina de
senyalització, s’inclou una petita anàlisi i proposta d’aquest tram en l’apartat
d’annexos.
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9. Conclusions

A través d’aquest treball s’han pogut tractar molts temes diferents que envolten el
concepte de la interpretació del patrimoni i la museïtzació en espais a l’aire lliure,
exemplificant-ho amb el projecte del Museu de Camins. Aquesta innovadora proposta
ens permet aglutinar elements patrimonials molt diferents (naturals, històrics,
culturals, etc.) en un mateix espai i interconnectat gràcies a la seva xarxa de camins, els
quals són, en si mateix, un atractiu patrimonial.
Hem pogut veure com les estratègies que es poden dur a terme en aquesta qüestió
són molt diverses i l’única frontera és la nostra creativitat i originalitat a l’hora de
proposar-les. Des de la inclusió de les noves tecnologies de la informació a la
teatralització i el retorn a antigues formes de fer les coses, la interpretació del nostre
patrimoni, sigui quin sigui, té moltes possibilitats per continuar evolucionant, millorant
així la forma en la qual comprenen i gaudim de l’herència del nostre territori.
Si bé cada lloc té les seves particularitats, projectes com el del Museu de Camins o els
parcs patrimonials, com el projecte “Boscos de Ferro” a la vall Ferrera, ens atorguen un
valuós instrument per revalorar i aprofitar tot el potencial del paisatge cultural que ens
envolta (Pérez i Parra, 2004). Es tracta, per tant, de descobrir estratègies per
salvaguardar i promocionar el patrimoni en un entorn rural o natural sense que les
actuacions executades pertorbin l’entorn, el qual ja rep suficients impactes per part de
les diverses activitats humanes.
Tot i això, no es tracta d’una tasca senzilla. Els costos d’aquest tipus de projecte poden
arribar a ser molt elevats i la majoria de vegades requereixen finançament extern,
habitualment d’origen públic, i els resultats poden ser difícils de percebre a simple
vista. A banda de la preservació i fomentar el coneixement per aquest patrimoni,
projectes com aquests han de vetllar també per una certa repercussió en el
desenvolupament local de les comunitats. El turisme pot ser molt útil en l’atracció de
visitats, inversió i el coneixement dels espais rurals, però no és mai recomanable que
aquesta sigui l’activitat principal, encara menys l’única important.
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Per tant, hem d’aconseguir mirar més enllà del que aparentment ens pot portar un
projecte de museïtzació a l’aire lliure, la creació d’un parc patrimonial o qualsevol
classe d’iniciativa. Una qüestió fonamental és tenir al centre de cada projecte als
habitants locals, les seves necessitats i les seves preferències a l’hora d’efectuar canvis
a casa seva. Es tracta de crear sense degradar, millorant l’entorn per la seva gent
farem que aquest sigui també més atractiu per visitants. En aquest cas, ens hem
centrat en un vessant més inclinat al turisme i a la millora de les ofertes per visitants,
però considerant sempre que es tracta de projectes que ajudin a la prosperitat local.
Aquest treball ha volgut estar una reflexió sobre algunes de les possibilitats que el
patrimoni del món rural ens pot oferir i, concretament, per donar al Museu de Camins
una sèrie d’idees amb les quals poder avançar en el seu projecte. Tot i que poden
existir algunes limitacions pel que fa a aspectes pressupostaris, s’ha intentat mantenir
la viabilitat d’acord amb la resta d’accions que actualment es duen a terme.
En definitiva, encara hi ha molt de treball a fer i noves idees a construir quant a la
interpretació patrimonial. A mesura que la tecnologia avança més possibilitats podran
anar sorgint i com més compartim els nostres projectes i aprenem més els uns dels
altres, més noves idees apareixeran. Com tot, es tracta d’una evolució progressiva i no
existeix una meta final a la qual arribar. Cada cop descobrirem més del nostre entorn,
el nostre llegat i sobre nosaltres mateixos, allò que ens motiva a continuar investigant i
coneixent el que ens envolta, el nostre passat i el que podem arribar a ser. Es tracta,
per tant, de continuar caminant pel camí del coneixement, aprenent del que ens
envolta sense quedar-nos quiets.
Al final, hem de tractar el saber com tractem els camins, els quals són l’únic patrimoni
de la humanitat que per ser conservat ha de ser trepitjat.

Els camins són l’únic patrimoni de la humanitat que per ser conservat ha de ser
trepitjat. - Núria Garcia Quera –
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10. Agraïments

En primer lloc, m’agradaria agrair al Museu de Camins i el seu equip de treball (Marc
Cortina i Gemma Cots) per permetre’m viure de primera mà un projecte tan
interessant i mostrar-me com es pot dur a terme un projecte interessant en entorns de
muntanya fent servir el patrimoni del nostre territori de forma responsable i
innovadora. M’he sentit molt còmode durant la meva estança al Museu de Camins i
espero que el meu treball hagi estat útil per vosaltres.
Vull destacar també el paper de tot l’equip docent del màster de gestió d’àrees de
muntanya, el qual és massa extens per mencionar a tothom, i en especial l’ajuda i
suport del meu tutor del treball de fi de màster i professor en l’assignatura de
mobilitat alternativa, Rafael Lòpez-Monné. Tot i la divergència que el meu treball ha
acabat tenint en relació amb la idea original, les seves aportacions, recomanacions i
discrepàncies amb certs aspectes m’han permès poder veure les coses de forma
diferent i ampliar la meva perspectiva quant a la interpretació del patrimoni.
Per altra banda, m’agradaria agrair al meu entorn familiar i al meu cercle d’amistats
pel suport ofert al llarg dels mesos que he estat elaborant aquest treball. Els punts de
vista externs són sempre útils a l’hora de pensar “fora de la caixa” i poder donar una
nova perspectiva a la forma de plantejar la recerca i la redacció. La seva paciència i
motivació m’han ajudat molt a continuar endavant i m’ha permès poder estudiar en
primera instància.
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12. Annexos



Projecte de senyalització (Borda del bosc – Llagunes)

Figura 17. Ortofoto del tram de camí a senyalitzar amb posició de les banderoles:
banderoles

Font: pròpia (Google Earth)

Figura 18. Marca en forma rectangular
amb dimensions recomanades. (Color
groc RAL 100). Font: Campillo & LópezLópez
Monné (2019)
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a) Inici del camí dels racons (Llagunes).

L’inici d’aquest tram de camí des del nucli de Llagunes és una mica complicat de
marcat, ja que es troba situat als voltants immediats d’una propietat privada, fent que
pugui ser complicat veure la banderola. En cas de beneplàcit amb el propietari/a, la
situació ideal seria en la cantonada del mur de pedra seca de la figura 19, en cas
contrari s’hauria de situar més avall (figura 20).

Figura 19. Font: Pròpia

Figura 20. Font: Pròpia

1.1
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b) Creuament amb carretera de l’eix pirenaic (N-260)

Un cop s’arriba a la carretera des de Llagunes és relativament senzill veure per on s’ha
de continuar el recorregut, però en cas contrari (cap a Llagunes) el camí és molt poc
visible (figura 21) pel que les banderoles convindria que estiguessin separades. Una
(2.1) a la pista que segueix el camí (figura 21) i l’altra (22) al costat de la carretera
(figura x).

Figura 21. Font: Pròpia

Figura 22. Font: Pròpia

2.1

2.2
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c) Desviament camí dels vinyals

Continuant amb el camí dels racons, ens trobem amb un desviament senyalitzat amb
una llosa de pissarra pintada per les jornades de treball que varen restaurar el camí el
2019 que indica un camí de ferradura o bast en direcció a Llagunes en “zig-zag”, el qual
sembla que es feia servir com a alternativa al camí dels racons per tal de pujar amb
animals carregats.
Es podria discutir si, en la situació actual, valdria la pena donar visibilitat a aquest camí
alternatiu, ja que es tractaria d’un treball afegit (recuperació, manteniment,
senyalització, etc.) per fer un recorregut més llarg que el camí dels racons. Tot i això,
no podem deixar de considerar que es tracta d’un element d’interès patrimonial i que,
com a tal, la seva conservació sempre seria una acció positiva.
En aquest punt, hem de situar tres banderoles (3.1, 3.1, i 3.3), totes col·locades en el
mateix pal en la posició de la figura 23 i 24.

Figura 23. Font: Pròpia

Figura 24. Font: Pròpia

3.1
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3.2

3.3

d) Borda del Bosc – final del tram.

Arribem a una borda de dues plantes ben conservada amb una sèrie de construccions
de fusta per gestionar els ramats al mateix prat. A partir d’aquest punt, el camí en
direcció al despoblat de Santa Creu millora la seva senyalització direccional, tot i tenir
encara deficiències en determinats punts a més de no tenir cap banderola en la resta
de recorregut, tot i creuar-se amb altres cruïlles.
Per aquest indret, haurem de tenir en compte que la disposició de les banderoles de
direcció és una qüestió més delicada que en la resta de punts, ja que es tracta d’un
espai considerablement obert amb moltes “possibles direccions” fent que les
banderoles (4.1, 4.2 i 4.3) no siguin massa clares a l’hora d’indicar la direcció correcta.
Per tant, considero que la millor opció seria situar-la al costat de la mateixa borda
(figura 25), la qual és l’element més vistós de l’entorn, a banda d’incorporar senyals de
seguiment per aclarir el camí correcte.
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Figura 25. Zona de la clariana en la borda del Bosc. Font: Pròpia

4.1

4.2
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