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Caminar per gust: les dimensions del 
fenomen
Les passejades i les excursions a peu 
són les activitats físiques més practica-
des pels catalans. Segons una enquesta 
de la Generalitat de Catalunya, publi-
cada l’any 1999, més d’un 30 % de la 
població declarava caminar regular-
ment per motius de salut i, sumats als 
que ho feien ocasionalment, arribaven 
al 42,9 %. Un 17,4 % declarava prac-
ticar l’excursionisme, que era la quarta 
activitat esportiva en nombre de practi-
cants, després de les passejades a peu, 
la natació recreativa i la gimnàstica de 
manteniment. 

Tothom reconeix les virtuts saludables 
de caminar com a exercici físic i els 
benefi cis que comporta. De fet, cada 
cop són més els metges que recepten 
caminades regulars com a tractament 
d’un ventall de patologies, que no úni-
cament es redueixen a les cardiovascu-
lars. Segons assenyala la mateixa OMS, 
la salut és «un estat dinàmic de benes-
tar complet, físic, mental i espiritual i 
no tan sols l’absència de malaltia». En 
aquest sentit, el Conveni Europeu del 
Paisatge reconeix clarament que el pai-
satge «constitueix un element essencial 
del benestar individual i social».

Les excursions a peu són un mitjà privi-
legiat per a la contemplació i la valora-
ció dels paisatges i, per tant, per a la im-
plicació emotiva amb el territori. El pai-
satge evoca una cultura compartida i els 
individus obtenim satisfacció en la con-
templació del paisatge quan hi trobem 
els models que ens remeten a aquesta 
cultura. El benestar s’obté precisament 
de trobar en el paisatge les arrels estè-
tiques de la nostra cultura, la que han 
afaiçonat la literatura, la pintura i, més 
recentment, la fotografi a i el cinema.

Un dels aspectes claus que permeten 
entendre les satisfaccions que aporta 
aquesta pràctica a un nombre tan gran 
de persones té molt a veure amb el tem-
po de caminar, és a dir, amb el ritme 
i la velocitat que comporta la pràcti-
ca de caminar, amb l’escassa veloci-
tat d’aquest mitjà de locomoció, si es 
compara amb la resta. Les excursions i 
les passejades a peu han esdevingut per 
a molts caminadors un contrapunt als 
ritmes accelerats, a l’estrès, i funciona 
com una mena de bàlsam reparador. 
Caminar constitueix també una opor-
tunitat privilegiada per mantenir una 
relació més directa, més profunda, més 
calmada —però més intensa— i menys 
banal amb els altres i amb un mateix.

Petjades i senyals

Algunes notes sobre…

«El simple contacte de l’home amb la naturalesa, 
aquesta infl uència de l’aire lliure, exerceixen un poder 
tranquil·litzador, suavitzen el dolor i calmen les passi-

ons quan l’ànima se sent íntimament agitada.»

Alexander von Humboldt (1769-1859)

<< La  serra del Montsià des del  Trabucador ( Montsià)
< El  camí de la Roca dels Corbs,  Muntanyes de Prades ( Baix Camp)

rafel
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El tempo de caminar permet recuperar 
la noció de trànsit i la tercera dimensió 
del viatge, la profunditat, que els mo-
derns mitjans de comunicació han sa-
crifi cat a canvi de la comoditat. Cada 
cop viatgem més aïllats de l’exterior 
(calefacció, aire condicionat, fi nestres 
tancades); però cada vegada viatgem 
més en dues dimensions, la profundi-
tat, el «tacte» de l’espai recorregut de-
sapareix reduït a una fi nestra que ben 
bé podria ser una pantalla. El viatger 
cada cop es «trasllada» d’un punt a un 
altre, més que no pas «transita» entre 
l’origen i el destí —el viatge en avió 
resulta paradigmàtic. A més, sovint no 
cal tenir coneixements de l’espai recor-
regut: dins una autopista, per exemple, 
els serveis són garantits.

Per contra, el viatge a peu facilita esta-
blir relacions lentes, pausades i íntimes 
amb el territori. Facilita les relacions 
conscients, en les quals el medi no és 
un simple decorat sinó que forma part 
de la vivència. Aquestes relacions pri-
vilegiades amb el patrimoni impliquen 
aspectes emotius i educatius per a l’in-
dividu i, col·lectivament, contribueixen 
a l’activació patrimonial. Sovint es ca-
mina per gaudir tot mirant, per desco-
brir, per conèixer, per apreciar, per en-
trar en contacte amb l’entorn; en defi -
nitiva, per valorar. Avui dia, per a molta 
gent, caminar és una pràctica cultural 
de relació amb el patrimoni. 

D’altra banda, com a fenomen social, 
el gust per caminar genera pràctiques 
recreatives i bones oportunitats per 
desenvolupar economies turístiques. 
Ara bé, si es volen aprofi tar aquestes 
oportunitats, com en qualsevol activitat 
turística, cal atendre els condicionats 
mínims pel que fa a infraestructures, 
equipaments, serveis, estructura empre-
sarial de l’àrea, imatge i comunicació. 

En resum, caminar per plaer constitueix 
una manifestació de la nostra cultura 

europea, una manifestació íntimament 
unida a la manera com mirem i valo-
rem emotivament i estètica els nostres 
territoris. El gust per les excursions a 
peu guarda relació amb la salut física 
i psicològica i amb el benestar, tant 
individual com col·lectiu. Caminar és 
un mitjà privilegiat de relació amb la 
naturalesa i el patrimoni entès en qual-
sevol de les seves formes; la dimensió 
turística que se’n deriva és una de les 
manifestacions d’aquest fenomen, cer-
tament important, però no és el feno-
men primordial. 

L’origen del gust per caminar
El gust per caminar, per realitzar excur-
sions a peu, connecta amb processos 
culturals absolutament claus en l’evolu-
ció moderna de les societats occiden-
tals, ja que es vincula amb la transfor-
mació de la mirada col·lectiva sobre la 
muntanya i amb la pròpia conquesta 
cultural de la noció de paisatge per part 
de la cultura europea.

Fins ben entrat el segle XVIII, la munta-
nya generalment despertava sentiments 
de terror. El panorama de cims, agulles, 
glaceres, barrancs i cingleres remetia a 
una idea de desordre, de caos, de terri-
tori perillós i improductiu, on la vida era 
difícil o quasi impossible. L’existència 
d’aquests paratges sobre la Terra només 
podien explicar-se com el resultat d’un 
càstig diví i, de fet, constituïen la pro-
va irrefutable que havia hagut un diluvi 
universal. El territori era percebut des de 
pressupòsits morals i religiosos, com ha 
exposat magnífi cament Francesc Roma 
a l’obra Els Pirineus maleïts. Les gele-
res, les roques i els llacs sovint eren els 
referents que recordaven càstigs divins 
esdevinguts per no haver donat hospita-
litat, per no haver seguit els manaments 
de Déu. La llegenda sobre el  macís de la 
Maladeta n’és un bon exemple.

El segle XVIII, però, va ser un període de 
profunds canvis gràcies a l’adveniment 

<  Cingles del Mont-redon,  serra de Llaberia ( Baix Camp)
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de la racionalitat com a mitjà per enten-
dre el món. És el temps de Humboldt, 
dels naturalistes que volen conèixer 
com funcionen les lleis de la natura i 
que propiciaran el descobriment de la 
muntanya «real». A tota Europa és el 
temps de la Il·lustració, de les llums, un 
temps marcat per la voluntat d’afavorir 
la racionalitat, una racionalitat que, 
a poc a poc, anirà incorporant també 
dimensions emotives. La contemplació 
de la naturalesa comença a generar 
apreciacions sensitives, estètiques, a in-
fl uir en l’ànim de l’observador. 

Paral·lelament a l’expansió de l’esperit 
científi c, a la cultura europea es conso-
lida una noció que resultarà clau en els 
segles posteriors: la idea de paisatge. La 
noció de paisatge és una construcció 
mental, una conquesta de la cultura. 
No totes les societats la generen; de fet, 
només la cultura xinesa, la japonesa 
i, posteriorment, la cultura occidental 
l’han assolit. Nombrosos autors ente-
nen com a paisatge la suma del territori 
i la percepció que se’n té. El Conveni 
Europeu del Paisatge defi neix paisatge 
com «aquella àrea, tal com la percep la 
gent, el caràcter de la qual és el resultat 
de la interacció de factors naturals i/o 
humans».

Tanmateix, són nombrosos els estudio-
sos que, com Javier Maderuelo, s’incli-
nen per considerar que el paisatge no és 
una cosa ni un conjunt d’objectes con-
fi gurats per la naturalesa o transformats 
per l’acció humana. El paisatge tampoc 
és la naturalesa ni el medi físic que ens 
envolta o sobre el qual ens situem. El 
paisatge és una construcció, una elabo-
ració mental que els homes realitzem a 
través dels fenòmens de la cultura. Així, 
l’essència del paisatge es troba més en 
la mirada que no pas en l’objecte mirat. 
O dit d’una altra forma: és la manera en 
què es percep, el que atorga valor a un 
determinat espai, més que no pas la na-
turalesa dels elements que són contem-

plats. Això explica molt bé l’evolució i 
les diferents percepcions sobre què és 
bonic i què no ho és. En aquest sentit, 
resulta molt útil diferenciar la noció de 
territori de la de paisatge: una cosa és 
la matriu física i espacial, i una altra la 
percepció i la valoració emotiva i estè-
tica que se’n fa.

L’evident subjectivitat de les percepci-
ons i les valoracions individuals podria 
portar a posicions d’un relativisme ab-
solut (d’una esterilitat també absoluta). 
Ara bé, l’evolució col·lectiva de les 
mirades sobre el paisatge genera con-
sensos clarament objectivables, que al-
hora són diversos i que evolucionen i 
canvien amb el temps. És a dir, podem 
identifi car en cada moment històric en 
una determinada societat, quins són 
els elements i els tipus de paisatge més 
valorats, quines són les seves mirades. 
Malauradament, però, encara són pocs 
els esforços per saber cóm es generen 
aquestes preferències, cóm es “constru-
eixen” aquestes mirades.

Pels primers naturalistes il·lustrats del 
segle XVIII, que començaven a descriu-
re el territori peninsular, el paisatge més 
bonic era el que l’home havia transfor-
mat; la muntanya cultivada o els camps 
llaurats resultaven molt més atractius 
que la natura verge, la qual encara pro-
duïa por i, fi ns i tot, aversió. El paisatge 
abrupte els resultava indesitjable, men-
tre que la bellesa era considerada com 
un atribut de la cultura i d’allò treballat 
per l’home. Amb el temps, però, els ma-
teixos il·lustrats van començar a desta-
car el caràcter «sublim» de determinats 
espais naturals. A Europa, Goethe l’any 
1777 ascendeix el Brocken a l’hivern, 
amb neu, i entusiasmat escriu: «Sobre 
l’altar del dimoni he consagrat al meu 
déu la gratitud més sentida […] no és 
possible dir amb els llavis el que m’ha 
esta donat.» El seu dibuix El Broken sota 
la llum de la lluna anticipa clarament el 
paisatgisme romàntic.

< El  Cerví,  Alps suïssos



El caminant sobre un mar de núvols, de Caspar David Friedrich
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Amb Rousseau s’idealitza la muntanya 
com a font de puresa, com a paradís; 
una muntanya, però, molt irreal. Va ser 
fonamentalment el Romanticisme que 
va atribuir bellesa a la natura verge, a la 
natura desfermada. Amb els artistes ro-
màntics arriba la natura indomable, la 
muntanya patriòtica, l’amor panteista a 
la terra. La muntanya esdevé un refugi, 
l’escenari privilegiat per a la introspec-
ció, el somni i la contemplació. Aquells 
escenaris alpins que abans despertaven 
por i animadversió, ara comencen a 
ser percebuts i divulgats com a espais 
atractius. Van ser els poetes i els escrip-
tors els que van difondre el sentiment 
benefactor de retorn a la natura. La 
visió de la muntanya dels artistes ro-
màntics va donar lloc a una nova mi-
rada col·lectiva sobre la muntanya i els 
paisatges naturals, una mirada de la que 
encara som hereus. Només cal recordar 
El caminant sobre un mar de núvols, la 
cèlebre pintura de Caspar David Frie-
drich. ¿Quantes vegades hem «mirat» 
amb els mateixos ulls que el pintor?

Amb els artistes romàntics també van 
arribar a les muntanyes els alpinistes. 
El 1786 Balmat i Pacard conquereixen 
el  Montblanc i, l’any 1802, Ramond de 
Carbonnières ascendeix el Mont Perdut, 
que llavors es considerava el cim més alt 
dels  Pirineus. En el segle XIX l’alpinisme 
es desenvolupa i assoleix la seva conso-
lidació com a escola de formació ètica i 
moral. Durant la primera meitat del segle 
es van assolir la gran majoria dels cims 
dels Alps; l’any 1865, la cordada forma-
da per Croz i Wymper conquereixen dra-
màticament el darrer gran mite, el  Cerví. 
A mitjans del segle XIX s’havien escalat 
les muntanyes més importats i, a partir de 
llavors, s’inicia un procés de mistifi cació, 
d’heroisme i de sublimació de l’alpinis-
me a través del risc, l’esforç i el patiment. 
L’alpinisme entra en la recerca expressa 
de la difi cultat, es torna més heroic, més 
esportiu, més exigent i comença l’era de 
l’escalada de les grans parets.

La feina, però, ja estava feta. Els cientí-
fi cs, en primer terme, i els artistes i els al-
pinistes, després, van aconseguir capgi-
rar la visió que la societat europea tenia 
de la muntanya. Aquell espai inhòspit, 
endarrerit i indesitjable va convertir-se 
en un espai atractiu, valuós, saludable i 
patriòtic. I això s’esdevingué justament 
quan naixia el turisme. L’any 1862 Char-
les Packe va publicar A Guide to the 
Pyrenees, el 1863 Thomas Cook va or-
ganitzar la seva primera gira per Suïssa. 
Les classes socials amb possibilitat de fer 
vacances, de viatjar, ja no s’acontenta-
ven amb passar uns dies en un balneari; 
volien descobrir i assaborir els indrets on 
tenien lloc les gestes alpines i fruir dels 
panorames sublims que coneixien a tra-
vés dels pintors i dels literats.

La muntanya va deixar de ser el territori 
sols dels muntanyencs i va convertir-se en 
un espai també turístic. Així, per exem-
ple, va comença a ser habitual trobar ani-
mals de càrrega transitant per camins de 
ferradura per transportar elegants senyo-
res amb ombrel·les. A poc a poc es va ge-
neralitzar el gust per ascendir muntanyes, 
per arribar a miradors, per caminar pel 
plaer de fer-ho. Al darrer quart del segle 
XIX i la primera meitat del XX hi hagué 
una notable proliferació de clubs i enti-
tats excursionistes. A fi nals del XIX hi ha 
notícies de la senyalització de camins per 
a excursionistes als  Alps austríacs i, tam-
bé, als Vosges francesos. Des de llavors, 
els visitats —urbans fonamentalment— 
no han deixat d’anar a les muntanyes 
amb uns objectius clarament alpinístics, 
els uns, o bé amb el desig de descobrir 
aquest nou «paradís» d’una manera més 
o menys esforçada, els altres.

Els camins senyalitzats a Catalunya: 
els orígens
La senyalització de camins per a ús de 
vianants i viatgers és, probablement, tan 
ancestral com els mateixos camins. La 
senyalització de camins i itineraris amb 
l’objectiu de facilitar les pràctiques ex-



Cartell pels trens París - Lió - Mediterrània, 1900. Col·lecció de cartells del Museu d’Arts i Ofi cis de Zuric
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cursionistes s’inicia en el moment que 
aquestes pràctiques es consoliden i ge-
neralitzen. A Catalunya, l’any 1911, en-
tre els temes que es proposaven per ser 
deliberats en el Primer Congrés Excur-
sionista, hi trobem «l’assenyalament de 
camins a les muntanyes, especialment 
els ports dels  Alts Pirineus». El Centre 
Excursionista de Catalunya (CEC), amb 
la col·laboració de la Mancomunitat de 
Catalunya, va impulsar la que sembla 
ser la primera actuació en aquest sen-
tit: l’any 1920 es va senyalitzar el camí 
de Setcases a la portella de Mantet amb 
vint-i-tres pals de ferro cilíndrics, cla-
vats en formigó fi ns a prop d’un metre 
de fondària i que s’aixecaven fi ns a una 
alçada de 2,70 metres. Els pals duien 
unes plaques rectangulars en les quals 
hi havia els noms dels llocs propers, 
com collades, fonts, bifurcacions o bé 
una sageta indicant la direcció. 

L’any 1924, el Centre Excursionista Sa-
badell va senyalitzar alguns camins a 
 Sant Llorenç del Munt, amb rètols de 
fusta fi xats als arbres o a grans blocs. El 
CEC, l’any 1925, va iniciar les tasques 
de desbrossament i senyalització d’al-
guns camins a  Montserrat i, l’any 1929, 
el Grup Excursionista Muntanyenc, de 
 Tarragona, va senyalitzar diversos itine-
raris a les muntanyes del Camp «amb 
xifres inicials i a base de llapissades de 
pintura damunt les roques», segons ex-
plica Josep Iglésies. El mateix any, uns 
membres del Grup Excursionista Giro-
ní van senyalitzar el camí d’ascensió al 
Rocacorba amb pals de ferro i senyals 
pintats. El 1932, uns excursionistes 
terrassencs van reobrir i senyalitzar el 
camí que unia can Pobla amb el Dal-
mau, i la Secció d’Excursions de l’Ate-
neu Enciclopèdic Popular va marcar 
diversos camins montserratins.

Després de la Guerra Civil, passats els 
anys més durs de la postguerra, es van 
reprendre les excursions i l’afany per fa-
cilitar-les. Per exemple, a partir de l’any 

1950, l’Associació Excursionista del 
Reus Deportiu va iniciar una molt me-
ritòria tasca de senyalització de camins 
a  Montsant i les  Muntanyes de Prades, 
amb pals i sagetes metàl·liques, amb 
els topònims escrits amb lletres vogi-
des (buidades), moltes de les quals han 
estat restaurades i segueixen en peu. A 
mitjans de la dècada dels seixanta, per 
compte de la llavors anomenada Fe-
deración Catalana de Montañismo, es 
van recuperar i senyalitzar amb pintura 
vermella alguns camins a  Montserrat 
«molt freqüentats per escaladors i ex-
cursionistes i que precisaven d’aquest 
desbrossament ja que, per causa de la 
frondositat de la vegetació, es cobrei-
xen molt freqüentment de matolls i es 
perden entre la bardissa». A  les terres 
de l’Ebre, i especialment a la  serra de 
Montsià, un excursionista ampostí va 
marcar amb pintura un bon grapat d’iti-
neraris que sovint signava amb les inici-
als C.S. de «caminante solitario».

En aquesta mateixa dècada va iniciar-se 
un altre exemple especialment notori 
de recuperació i senyalització de ca-
mins. Joan Domènec, metge i excursi-
onista reusenc, va quedar fortament im-
pressionat per l’experiència suïssa en la 
conservació i senyalització de camins 
de muntanya. El doctor Domènec, des 
del càrrec de Delegado Provincial de 
Montañismo a  Tarragona (de la llavors 
Federación Catalana de Montañismo), 
va aconseguir que la Diputació de  Tar-
ragona inclogués, dins del pressupost 
de Vies i Obres, una partida de 30 000 
pessetes destinades a la recuperació i 
la senyalització d’antics camins. Amb 
aquesta aportació, l’any 1965 va tenir 
lloc el primer Dia del Camí de Munta-
nya, organitzat conjuntament per totes 
les entitats excursionistes provincials 
per desbrossar i marcar el camí de  Siu-
rana a la  Febró i a   Mont-ral.

Durant els primers anys, la senyalitza-
ció es limitava als pals indicadors col-



Factura per la col·locació dels pals de senyalització del camí de  Setcases a la  portella de Mantet i el refugi d’Ulldeter. Es 
tracta del primer camí senyalitzat per a excursionistes a Catalunya, l’any 1920, i va ser impulsat pel Centre Excursionista 
de Catalunya i fi nançat per la Mancomunitat de Catalunya (Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya)
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locats en punts estratègics i algunes 
marques de pintura. Amb l’arribada del 
model francès de senyalització, basat 
en els Sentiers de Grand Randonée, una 
bona part dels camins recuperats van 
ser senyalitzats com a Petits Recorreguts 
(PR) o van integrar-se en algun itinerari 
de Gran Recorregut (GR). Amb aquesta 
iniciativa, les  comarques de Tarragona 
van esdevenir pioneres a Catalunya —i 
probablement a l’Estat— en la tasca de 
recuperar i senyalitzar, de manera siste-
màtica, camins per a la pràctica d’ex-
cursions a peu.

Els senders de Gran Recorregut
L’origen de la senyalització del primer 
GR a Catalunya cal buscar-lo en la pro-
posta dels excursionistes francesos de 
continuar el seu GR 7 per tal que, cre-
uant els  Pirineus i travessant la penínsu-
la Ibèrica, arribés algun dia a Gibraltar. 
Dos homes van tenir un paper rellevant 
en els inicis: Joan Cullell i André De-
nís. Dels contactes que mantenien en 
les successives edicions del Rallie de 
l’Amistat Camping Club de Gràcia i 
Camping Club de França, en va sortir 
la iniciativa. Seguint els protocols «re-
glamentaris» a l’època, a principis dels 
anys setanta, la Fédération Française de 
Tourisme Pédestre va remetre a la Fede-
ración Española de Montaña la petició 
ofi cial. Enric Aguadé —el doctor Agua-
dé, reconegut ofi ciosament com el pare 
dels GR ibèrics— comenta que, llavors, 
pràcticament ningú sabia què era això 
d’un sender de Gran Recorregut i, des 
de Madrid, es va remetre la petició a la 
Federación Catalana. A Barcelona es va 
decidir organitzar un comitè específi c 
que estudiés el tema i, el 8 d’octubre de 
1972, es va acordar crear el Comitè de 
Senders de Gran Recorregut.

El 26 d’abril de 1973 va quedar formal-
ment constituït amb l’objectiu de «la 
creació, la senyalització i la conserva-
ció d’itineraris excursionistes, aprofi tant 
els camins de muntanya ja existents», si 

bé la concreció dels treballs correspon-
drien a les «entitats federades amb la 
col·laboració i l’ajut d’altres estaments 
ofi cials i particulars». Es pretenia coor-
dinar els esforços que diverses entitats 
excursionistes duien a terme des de feia 
alguns anys «sense un pla determinat i 
de una manera dispersa». 

El primer any no va ser gaire productiu, 
probablement per manca d’experièn-
cia i coneixement sobre la recuperació 
d’antics camins, segons l’opinió d’Enric 
Aguadé, que el 1974 s’hi va incorpo-
rar. Llavors se li va encarregar que co-
ordinés personalment els treballs per 
tal que el GR 7 comencés a ser traçat 
a la  província de Tarragona. La raó 
d’aquesta decisió probablement rau 
en l’experiència que els excursionistes 
tarragonins —especialment les entitats 
reusenques— havien acumulat al llarg 
dels vuit anys de celebració del Dia del 
Camí de Muntanya. Aguadé va reunir 
els responsables de dotze de les catorze 
entitats excursionistes de la província, 
entre les quals va dividir els 250 km que 
separen Pontils de Fredes. Cada entitat 
va nombrar un o dos responsables man-
tenidors que van començar a estudiar 
un possible recorregut. A continuació, 
Aguadé va recórrer cada tram acompa-
nyat pel seu responsable, marcant amb 
petites senyals blanques els punts més 
delicats. Posteriorment, ell i dos respon-
sables més del comitè van realitzar la 
travessia complerta en una setmana per 
donar el vistiplau defi nitiu abans del 
marcatge. Després, un cop elaborada 
i aprovada la normativa de senyalitza-
ció, el 2 de març de 1975 es va pintar 
a l’ermita de Sant Blai de  Tivissa ( Ribera 
d’Ebre), la primera marca de Gran Re-
corregut de tota la península Ibèrica.

L’any 1977 va quedar senyalitzat tot el 
recorregut del GR 7 a Catalunya —des 
de  Fredes a la  Seu d’Urgell—, amb un 
total de 363 km. Finalment, després de 
travessar Andorra, es va enllaçar amb el 
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GR francès. El primer objectiu del sen-
derisme català havia estat acomplert. 
A fi nals del 1975, amb ajuda de la Di-
putación de Tarragona i la Delegación 
Provincial de Información y Turismo, es 
va publicar en un format provisional la 
primera topoguia: Topo-guía del Sende-
ro de Gran Recorrido G.R. 7 a lo largo 
de la provincia de Tarragona. El novem-
bre del 1997 va aparèixer publicat en 
format defi nitiu la descripció d’un sec-
tor del GR 7, el de Paüls a Fredes. El ju-
liol 1978 va publicar-se el segon sector, 
de  Tivissa a Paüls; i el tercer, del  coll de 
la Teixeta a  Tivissa, va sortir a l’octubre. 
El 1981 es van publicar en un sol volum 
els quatre sectors que mancaven.

Les descripcions, a càrrec d’Enric Agua-
dé, van ser fetes en els dos sentits de la 
marxa, una en català i l’altra en castellà. 
La cartografi a de base corresponia als 
fulls 1:50.000 de l’Instituto Geográfi co 
Nacional i es va incloure un alçat de 
cada tram. A més, s’adjuntava una rela-
ció dels allotjaments al llarg del sender. 
També es van incloure, repartides en els 
diferents volums, unes pàgines d’infor-
mació sobre l’alimentació a la munta-
nya i els efectes benefi ciosos del cami-
nar per a la gent gran, unes nocions de 
cartografi a i de meteorologia, i un vo-
cabulari dels termes emprats en català, 
castellà, francès, anglès i alemany.

D’altra banda, els excursionistes ca-
talans van promoure la creació d’un 
Comité Nacional de Senderos de Gran 
Recorrido a la Federación Española de 
Montañismo, el vocal del qual va ser 
el propi Joan Cullell. Aquest comitè va 
publicar el 1975 un petit manual titulat 
Consejos a los que dedican horas de su 
tiempo libre a los senderos, que bàsica-
ment era la traducció d’una publicació 
del comitè francès dirigida a orientar 
la manera de senyalitzar els senders. 
L’agost de 1977 va sortir publicat el pri-
mer número del Full informatiu dedicat 
als senders. Editat pel Comitè Català, 

va ser pensat per tal que servís d’ins-
trument de divulgació del senderisme a 
nivell espanyol. Escrit en castellà, reco-
llia les notícies del Comité Nacional i 
la resta de comitès regionals i es volia, 
fi ns i tot, que arribés a «altres estats de 
l’Amèrica de parla castellana».

La inauguració del primer sender de 
ben segur que va servir d’estímul per 
abordar nous projectes. Al GR 7, el 
van seguir l’any 1979 el GR 7-1 (l’ac-
tual GR 171) que se separa del GR 7 a 
prop del  cim del Caro i el torna a trobar 
al Santuari de Pinós (Solsonès) després 
de més de 300 km; i el GR 4, que va 
des de  Montserrat fi ns a Puigcerdà, on 
connecta amb els senders francesos. El 
1980 va quedar llest el GR 7-2 (l’actual 
GR 172), que surt del GR 7 a la  Mussara 
( Baix Camp) i connecta amb el GR 4 a 
 Montserrat i retroba el GR 7 a Bellprat 
(Anoia). El 1982 va ser adoptada for-
malment la normativa francesa per a la 
senyalització dels GR.

Els senders de la FEEC: evolució i reptes
Durant la dècada dels vuitanta van créi-
xer ràpidament els projectes de nous sen-
ders i els quilòmetres marcats van arribar 
als 3500 km (2500 km de GR i 1050 km 
de PR). Aquest ràpid creixement, però, va 
depassar els mitjans amb què comptava 
el Comitè Català per gestionar el conjunt 
de senders catalans. L’estat de la senya-
lització, el manteniment i la publicació 
de les respectives topoguies presentava 
dèfi cits molt notables. Amb la intenció 
de disposar d’un organisme capaç de 
dinamitzar i posar al dia aquest equipa-
ment es va constituir el 1993 l’associació 
Senders de Catalunya, propiciada per la 
mateixa Federació d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya (FEEC).

El Comitè Català de Senders va cedir a 
la nova associació les funcions relacio-
nades amb la creació de nous senders, 
les publicacions, la difusió i el mante-
niment general de la xarxa catalana, 

<  Ermita de Sant Bartomeu de  Tivissa ( Ribera d’Ebre)
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reservant-se la tasca d’homologar ofi ci-
alment els nous recorreguts i les modi-
fi cacions dels ja existents. A fi nals de la 
dècada, però, amb el canvi en la presi-
dència de la FEEC, es produeixen pro-
funds desacords personals entre la nova 
junta i el president de Senders de Cata-
lunya. Això va suposar el fi nal de l’as-
sociació, però sense que hi hagués cap 
anàlisi seriosa dels encerts i els errors 
del model de gestió que s’havia dut a 
terme (i sense un mínim reconeixement 
pel treball voluntari que va desenvolu-
par l’ampli conjunt de col·laboradors 
de l’associació, els «cuidadors»).

El Comitè Català de Senders va retornar 
al model anterior de gestió, que es ba-
sava, a grans línies, en la delegació de 
les responsabilitats de manteniment a les 
entitats excursionistes. L’any 2009, amb 
la nova junta de la FEEC, aquest comitè 
ha passat a denominar-se Àrea de Sen-
ders. Més de vint anys després, els dè-
fi cits i els reptes dels senders de la FEEC 
sembla que continuen sent fonamen-
talment els mateixos. ¿Com assegurar 
un manteniment correcte de la senya-
lització dels senders per tal que siguin 
fi ables? ¿Com assegurar que els camins 
que segueixen aquests itineraris siguin 
transitables de manera habitual i segu-
ra? ¿Com assegurar la difusió d’aquests 
itineraris? Segons dades de la FEEC, la 
xarxa de senders arriba avui als 7000 km 
marcats. Mentrestant, però, es té molt 
poc coneixement sobre com s’utilitzen 
els senders; per exemple, ¿quants se-
gueixen un gran recorregut com a tal i 
no com a part d’un altre itinerari? O bé, 
¿quins recorreguts responen a les moti-
vacions actuals? Finalment, ¿té sentit i 
està justifi cat mantenir tots els senders 
que han estat senyalitzats? ¿Està justifi -
cat mantenir tots els senders i demanar a 
l’administració que en destini recursos?

És del tot evident el destacat paper so-
cial i excursionista dels senders de la 
FEEC. Ara bé, la societat de l’any 2010 

és bastant diferent de la que el 1975 va 
veure néixer el primer sender. Seria bo 
que el reconeixement unànim del seu 
valor no fos un obstacle per refl exio-
nar amb sentit crític si es va per bon 
camí —mai millor dit— seguint les 
tendències de creixement i de gestió 
heretades. ¿On comencen i on acaben 
les responsabilitats i la capacitat de les 
entitats excursionistes i d’una federació 
esportiva a l’hora de gestionar un tema 
socialment tan rellevant com la xarxa 
viària que ha de garantir l’accés no mo-
toritzat a les àrees rurals i naturals del 
país? S’està parlant d’equipaments que 
han de facilitat i assegurar drets bàsics 
de la ciutadania: el dret a circular i el 
dret a gaudir de la natura. ¿On comen-
ça i on acaba la responsabilitat de les 
administracions públiques? 

No es qüestiona, en absolut, que hi ha-
gin determinades rutes emblemàtiques 
dissenyades pels excursionistes i mar-
cades amb els seus senyals. En canvi, 
sí que, com a mínim, planteja molts 
dubtes la suposada idoneïtat d’establir 
aquest model de marcatge per aconse-
guir xarxes senyalitzades que garantei-
xin l’accés a peu d’àmplies àrees del 
país al conjunt de la societat.

¿Què és un sender?
Abans d’entrar en més detall en els mo-
dels de senyalització de xarxes pedes-
tres, és prudent aturar-se a clarifi car el 
signifi cat del mot sender, una paraula 
que resulta clau en aquests àmbits. El 
llenguatge no és unívoc i, com diuen 
els experts, ens determina la capacitat 
de pensar. El mot sender presenta actu-
alment dues accepcions:

a) És una categoria viària, és a dir, un 
tipus de camí. Un sender o un camí 
sender és un camí estret, per anar-hi 
a peu, pel qual només pot passar una 
persona darrere l’altra o un animal 
descarregat. És sinònim de corriol o 
de sendera. Prové del llatí SEMITARIUS 

< Senyals del Reus Deportiu
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‘el qui va per corriols’, i va ser usat 
més tard en casos com CAMINUS SE-
MITARIUS ‘camí corriol o de drecera’ i 
després va ser substantivat.

b) Fa referència als itineraris excursio-
nistes senyalitzats i numerats, habi-
tualment seguin la tipologia deriva-
da dels Sentiers de Grand Randon-
née francesos. Conceptualment, un 
sender és una proposta senyalitzada 
de recorregut, escollit d’entre altres 
itineraris possibles. En funció de la 
longitud del recorregut, els colors de 
la senyalització canvien.

Tot i que ambdues accepcions estan ín-
timament relacionades amb els camins, 
presenten un diferència absolutament 
substancial que cal tenir molt present. 
Com a categoria viària, un sender cons-
titueix una infraestructura; com a itine-
rari senyalitzat, un sender és un equipa-
ment de la infraestructura, és a dir, un 
atribut. Com a via, un sender té un pro-
pietari —públic o privat— i un estatus 
jurídic; com a itinerari, és únicament 
una proposta d’excursió senyalitzada 
que utilitza camins —o no— sovint de 
diferents tipus i que tenen propietari. És 
a dir, els GR i PR no són camins, no re-
presenten categories viàries —tot i que 
alguns mapes els grafi en com a tals. 
Així, per exemple, davant l’expressió 
«no es pot tallar el pas d’un GR» cal 
advertir que depèn. No és pot tallar 
el pas d’un camí públic, però el GR o 
qualsevol itinerari excursionista, per ell 
mateix, no suposa que la via per on ha 
estat senyalitzat ho sigui.

Aquesta distinció entre infraestructura i 
equipament té una rellevància concep-
tual enorme. L’escassa refl exió que ha 
hagut sobre aquesta qüestió ha llastrat 
considerablement la capacitat d’en-
focar els debats i les prioritat pel que 
fa a les responsabilitats en el desen-
volupament de xarxes de senders i de 
garantir l’accés públic al medi natural 

i rural. Durant molt de temps, els ex-
cursionistes hem atorgat una enorme 
importància a les marques de pintura. 
La concentració quasi total de l’atenció 
en les marques, els colors, els registres i 
les homologacions ha provocat la desa-
tenció d’un element substancial. Tret 
de l’alta muntanya, a la resta del país, 
els excursionistes necessitem camins 
per poder fer excursions i, precisament, 
ens agraden més aquells camins que el 
progrés ha deixat més desprotegits, els 
camins tradicionals. Malgrat que són 
molts els excursionistes sensibilitzats 
per aquest tema, el col·lectiu com a tal 
no ha sabut projectar-se a la societat 
com un grup de pressió en defensa dels 
camins com a patrimoni històric i soci-
al —no s’ha convertit en un lobby, cosa 
que sí ha aconseguit, per exemple, la 
Ramblers Association britànica. 

La tipologia de senders de la FEEC es-
tableix tres tipus de senders segons la 
seva longitud. Fins a 10 km es consi-
deren Senders Locals (SL) i són marcats 
amb franges blanques i verdes. Fins a 
50 km es consideren Petits Recorre-
guts (PR) i les marques són blanques i 
grogues. A partir de 50 km són Grans 
Recorreguts (GR) i es pinten de blanc 
i vermell. Les senyals estan registrades 
per la Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada (FEDME), estan 
protegides pel registre de patents i el 
seu ús ha de ser autoritzat per la FEDME 
o, subsidiàriament, per les federacions 
autonòmiques. La marca de GR també 
és utilitzada a França, Bèlgica, Holanda 
i Portugal, i és, per tant, una marca in-
ternacionalitzada present en més d’un 
país. Cal puntualitzar, però, que no es 
tracta d’una marca comuna al conjunt 
d’Europa. No és present en països tan 
rellevants des del punt de vista del sen-
derisme com Gran Bretanya, Alemanya, 
Suïssa o Itàlia.

En el context estatal, algunes comuni-
tats autònomes com el País Basc, la Rio-

< Marca del GR 7 sota el   coll dels Eriçons, els  Ports ( Terra Alta)
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ja, Astúries, el País Valencià o la Comu-
nitat Canària han promulgat decrets de 
senderisme amb la intenció de regular 
la creació i la gestió dels senders de les 
federacions. Malgrat les diferències en-
tre els decrets, arreu es consagra el mo-
nopoli de les federacions de muntanya 
pel que fa al marcatge de rutes i itinera-
ris, amb un evident menysteniment dels 
propietaris de la infraestructura viària, 
dels camins, que en la gran majoria dels 
casos són els ajuntaments. Arreu es fa 
palès també l’error de considerar un 
sender com una infraestructura i s’in-
tenta, per exemple, regular el trànsit en 
un recorregut senyalitzat sense tenir en 
compte el tipus de via. 

Les xarxes pedestres senyalitzades
Als inicis de la dècada dels noranta, 
l’Agència Europea de Medi Ambient 
afi rmava que en el segle XXI el nivell 
de benestar d’un poble o una nació, no 
es mesuraria només pels quilometres 
d’autovies per habitant, sinó també per 
la quantitat de territori natural i de ca-
mins per caminar o anar amb bicicleta 
que disposin els seus ciutadans. En el 
context social i territorial actual —que 
va molt més enllà de l’excursionista es-
trictament— cobra tot el sentit disposar 
de xarxes viàries senyalitzades per a 
l’ús no motoritzat; xarxes que han de 
garantir el principi de mobilitat i que 
han de respondre a necessitats concre-
tes a escala local —més enllà de si es 
pot arribar a Gibraltar, a Finisterre o a 
Roma— i que, per tant, han d’adaptar-
se a les condicions, per exemple, dels 
territoris de muntanya o de les zones 
periurbanes.

Totes les xarxes viàries tenen com a 
objectiu garantir les necessitats de mo-
bilitat dels seus usuaris i comparteixen 
en major o menor mesura els mateixos 
tipus de senyals. Els dos principis fo-
namentals són identifi car la via —amb 
un nom o un número— i indicar les 
direccions i els nodes que connecten, 

de manera que els usuaris determinin 
i segueixin els itineraris que els calen 
per arribar al destí. Així funcionen, per 
exemple, les modernes xarxes de car-
reteres. Ara bé, les xarxes pedestres de-
rivades del model francès dels Sentiers 
de Grand Randonée no es basen en la 
senyalització de les vies, dels camins, 
sinó en marcar un recorregut, una ruta 
excursionista específi ca que va d’un 
punt a un altre, utilitzant habitualment 
diferents vies, diferents camins. Així, 
per exemple, es senyalitza un ruta que 
travessa els  Pirineus, que dóna la volta a 
una comarca o que va a Sant Jaume de 
Galícia. El model francès de marcatge 
de senders té l’avantatge d’identifi car 
clarament una ruta, però presenta li-
mitacions i constrenyiments importants 
quan cal abordar la senyalització d’una 
xarxa de camins des dels pressupòsit de 
la vialitat pública.

A hores d’ara, diverses comarques ca-
talanes han optat per models de senya-
lització basats en identifi car camins 
en comptes de rutes (la Garrotxa, el 
Ripollès, l’Alt Empordà, la Cerdanya, 
el Berguedà, el Pallars Sobirà, el Pa-
llars Jussà, la Val d’Aran i el  Priorat). 
Generalment es tracta d’experiències 
autònomes —excepte en el projecte 
de xarxa Itinerannia que ha implicat la 
Garrotxa, el Ripollès, l’Alt Empordà—, 
si bé comparteixen l’enfocament con-
ceptual i la marca de continuïtat, alhora 
que comencen a haver-hi experiències 
coordinades.

En aquest enfocament la marca de con-
tinuïtat —un rectangle de color groc— 
no indica un tipus de recorregut, sinó 
únicament que es tracta d’un camí de 
la xarxa senyalitzada. Pel que fa a la se-
nyalització vertical, les banderoles seria 
recomanable que incorporessin, en pri-
mer lloc, el nom del camí i, després, el 
nom dels principals nodes als quals es 
pot arribar seguint el camí, el temps i la 
distància. A Catalunya, el model de se-

< Senyal de PR al  camí del Coll dels Colivassos,  serra de Llaberia ( Ribera d’Ebre)
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nyalització de camins permet la coexis-
tència amb itineraris senyalitzats prèvi-
ament i no pressuposa cap alteració del 
conjunt de senders de la FEEC existents. 
Les marques de pintura dels GR o PR 
són completament vàlides com a mar-
ca de continuïtat i les noves banderoles 
poden identifi car sense problemes els 
senders existents. Només en el cas que 
les entitats excursionistes renunciïn a 
mantenir algun sender es pot plantejar 
la seva anul·lació o substitució.

Es pot pensar que les diferències entre 
un model basat en senyalitzar itineraris 
o un altre basat en senyalitzar camins, 
a la pràctica, només es tradueixen en 
subtileses. Tanmateix, una mínima re-
fl exió sobre avantatges i desavantatges 
d’aquests diferents enfocaments con-
ceptuals mostra resultats prou interes-
sants i rellevants. No és aquest l’espai 
per abordar una anàlisi exhaustiva, però 
sí es poden destacar alguns dels avan-
tatges del model de xarxa de camins.

> La identifi cació de la via es fa a par-
tir del nom tradicional del camí, la 
qual cosa afavoreix la recuperació 
de la toponímia local.

> Es senyalitza un camí —no una ruta 
per a turistes—, amb la qual cosa es 
reforça el caràcter d’un equipament 
per a tothom, per a locals i foranis.

> Permet donar servei a usuaris amb 
motivacions múltiples, els quals po-
den dissenyar el seu propi itinerari o 
seguir-ne un de recomanat.

> L’ampliació de la xarxa —o la seva 
reducció— és prou senzilla. A me-
sura que es recuperen camins, s’afe-
geixen i se senyalitzen. No cal dis-
senyar obligatòriament un itinerari 
específi c d’una o altra longitud.

> La marca és pública, no cal pagar 
per utilitzar-la. 

> La importància es centra en el camí, 
no en la marca, i la responsabilitat 

de la gestió recau en el titular de la 
infraestructura: les administracions 
públiques, però sense excloure la 
participació del voluntariat o el pa-
trocini de privats.

> A més, la senyalització vertical fi ns 
i tot permet identifi car itineraris em-
blemàtics, existents o dissenyats de 
nou, fi xant el logotip de l’itinerari, 
sigui a la banderola o al pal.

Els raonaments exposats permeten con-
cloure que l’enfocament que aporta 
més avantatges i que s’adiu més amb 
les necessitats de mobilitat que avui 
dia presenta la nostra societat és, sens 
dubte, la senyalització de xarxes de ca-
mins públics. Això hauria de permetre, 
d’altra banda, resituar els senders de 
la FEEC en el lloc que els pertoca com 
a propostes de rutes excursionistes, i 
abordar la senyalització de xarxes des 
dels pressupòsits de la mobilitat i via-
litat pública.
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