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Els nous maquis
Les autoritats turístiques del Sobirà, l’Aran i la regió francesa de l’Arièja, juntament

amb la Diputació de Lleida, han creat sis itineraris d’alta muntanya per rememorar

els camins que els lluitadors contra el franquisme van utilitzar durant anys

TURISME SENDERS PER A AFICIONATS I PER A EXPERTS

ANNA FARRÀS
� SORT � Els maquis tornaran en
forma de ruta alpina. Les Rutes
del Maquis és un projecte inte-
regional entre el consell comar-
cal del Pallars Sobirà, el Consell
General de l’Arièja, el Conselh
Generau d’Aran i la col·labora-
ció de la Diputació de Lleida.
Aquest mes s’han reunit autori-
tats del Pallars Sobirà i HautAu-
serange amb els organitzadors
de les rutes a Sort per coordinar
el projecte. La intenció és cons-
truir un producte turístic útil
tant per al turista aficionat al
senderisme com per als habi-
tants de la zona. Les Rutes del
Maquis consta de sis itineraris
diferents, el Bosc Oriental, el
Bosc Occidental, Pilàs,
Pass’Aran, Porta del Cel i Ma-
quis, que és la que creua les
fronteres. Entre les rutes hi ha
uns punts d’enllaç que faciliten
poder accedir a la totalitat dels
itineraris.

La ruta Porta del Cel, que s’ha
afegit al projecte, és una ruta
d’alta muntanya amb etapes
llargues que ja estava en funci-
onament. Es quedarà amb la
mateixa estructura però es co-
mercialitzaran conjuntament, ai-
xí com la ruta de Pass’Aran que
estava en estudi i s’intentaran
recuperar els antics camins de
connexió entre les comarques
del Pallars Sobirà i la Val
d’Aran. Pel que fa a la ruta Pi-
làs, per completar-la, és neces-
sari construir un refugi al llac de
la Tartera, segons els organitza-
dors.

La finalitat del projecte és unir
valls utilitzant antics camins que
les comunicaven i així establir
uns circuits circulars organitzats

que van segons la seua dificultat
i per etapes. La durada del con-
junt de rutes és d’un mes. S’ha
calculat una etapa per dia.

A més, hi ha aproximadament
una trentena d’establiments que
hi col·laboraran oferint el servei
d’allotjament als finals d’etapa.
Els visitants també trobaran du-
rant la caminada cabanes de
pastor i pobles on podran des-
cansar.

Els organitzadors han disse-
nyat les rutes no només com a
rutes alpines sinó també com a
rutes de comunicació entre fron-
teres. Pretenen que hi hagi una
continuïtat i recuperar antigues

tradicions, la història comuna,
les festes i les trobades als ports
de muntanya.

A part de l’escenari natural,
les Rutes del Maquis es comple-
mentaran amb successius estu-
dis històrics que facilitaran al vi-
atger la comprensió del que va
ser i és un sistema de vida par-
ticular de les zones tractades.
Les persones interessades po-
dran contractar la ruta a través
d’una central de reserves. S’uti-
litzarà la mateixa que la de la
ruta Porta del Cel.A més, tam-
bé editaran una guia on hi hau-
rà la informació necessària de
les rutes. Els webs comarcals
oferiran informació detallada de
les rutes.

El projecte de les rutes dels maquis consta de sis itineraris diferents per la muntanya.
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CENTRAL DE RESERVES

Una central de reserves

permetrà contractar les rutes,

que comptaran amb estudis

històrics i guies especialitzades
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“VOLEM
RECONÈIXER

LA TASCA DELS
MAQUIS”

A què es deu el nom de les ru-
tes?
L’escenari natural que com-
prèn la zona de frontera coin-
cideix amb la zona en què els
maquis van desenvolupar la
seua guerrilla.També vam es-
collir aquest nom per fer un
reconeixement a aquelles per-
sones generalment anònimes
que van donar la seua vida
per l’ideal d’un món millor.
Quina és la finalitat del projec-
te?
La finalitat del projecte és unir
valls utilitzant antics camins
que els comunicaven.
El projecte de les rutes ja està
finalitzat?
Sí, tot i que s’hauran de veri-
ficar les rutes i veure l’estat de
la muntanya després de l’hi-
vern tan dur que hem tingut
aquest any. Hem d’acabar
d’adaptar el projecte cultural
a les rutes.
Ja tenen el finançament?
S’ha de buscar, però hi ha em-

preses del sector públic i pri-
vat interessades. El pressupost
del Pallars Sobirà ascendeix
aproximadament a 355.500
euros.
Per què voleu construir un re-
fugi nou a la Tartera?
Per completar la ruta Pilàs
és necessari construir un re-
fugi al llac de la Tartera, ja
que la distància entre la vall
de Cardós i la vall d’Isil no es
pot recórrer en una sola jor-
nada.

Els equipaments de refugis són
importants...
Sí, molt. A més, s’ha de dir
que no s’ha realitzat mai una
logística de refugis al Pirineu
de Lleida i això ocasiona que
la zona del Mont Roig no
compti amb equipaments de
refugis amb guardes. En can-
vi, hi ha zones que tenen un
excedent de refugis que s’uti-
litzen com a hotels de mun-
tanya, ja que molts són pri-
vats.
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