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Data: Dilluns 20 de desembre de 2010, de 19:00 a 20:30 h. 

Lloc: Sala d’actes del Museu Melcior Colet. Buenos Aires, 56-58 de Barcelona. 

 

Presentació d’EL LLIBRE DELS CAMINS. Manual per esvair dubtes, desfer mites i reivindicar drets, obra de  

Xavier Campillo Besses, geògraf, i Rafael López-Monné, geograf i fotògraf, de caràcter divulgatiu i elaboració 

rigorosa, que es centra en la temàtica dels camins i l’accés al medi natural a Catalunya. La publicació posa 

especial  èmfasi en els camins públics perquè, segons els autors; són una garantia de llibertat per al conjunt 

de la ciutadania; són una garantia de qualitat de vida per als habitants del medi rural, en constituir una 

infraestructura fonamental per poder disposar de les mateixes oportunitats de promoció socioeconòmica de 

què gaudeixen les zones urbanes; i són, també, un instrument bàsic de cohesió social indispensable per fixar 

la població rural al territori, a més d’un patrimoni cultural i un recurs econòmic i un signe d’identitat de la 

col·lectivitat. El CADS i AROLA Editors han impulsat la redacció i publicació al llarg del 2009 i 2010. 

ELS CAMINS I L’ACCÉS AL MEDI RURAL

PROGRAMA

19.00 h    Benvinguda i presentació  

 Sr. Ramon Arribas, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 

19.15 h   Els camins i l’accés al medi rural. Informació, sensibilització i reptes de futur per a Catalunya 

 Sr. Ferran Miralles, president de l’Associació d’Amics dels camins ramaders  

 Sr. Xavier Campillo Besses, coautor de la publicació i geògraf 

 Sr. Rafael López-Monné, coautor de la publicació, geograf i fotògraf 

20:00 h   Cloenda

 Sr. Alfred Arola, director Arola Editors 

Amb el suport de:

Consell Assessor
per al Desenvolupament Sostenible
Consell AssessorConsell Assessor
per al Desenvolupament Sostenibleper al Desenvolupament Sostenible


