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Abstract 

Aquest projecte exposa el conflicte que creen els passos ramaders que hi ha a la xarxa 

de camins de la Vall Fosca i desenvolupa una solució tècnica al conflicte de pas entre 

usos turístics i usos ramaders. Per fer-ho es parteix de la contextualització dels aspectes 

involucrats en la problemàtica a la Vall Fosca: les formes de ramaderia tradicionals i 

actuals que hi ha a la vall, l’anàlisi de la xarxa de camins tradicionals i l’evolució dels 

usos de les infraestructures, vinculada a la nova tendència turística rural. A partir 

d’aquesta visió general, s’estudien les diferents solucions utilitzades fins a dia d’avui. 

Finalment, es fa una proposta d’ordenació del trànsit pels camins ramaders a partir d’una 

aplicació informativa basada en els Sistemes d’Informació Geogràfics. 

 

Este proyecto expone el conflicto que crean los pasos ganaderos que hay en la red de 

senderos de la Vall Fosca y desarrolla una solución técnica al conflicto de paso entre 

usos turísticos y usos ganaderos. Para poder hacerlo se parte de la contextualización 

de los aspectos involucrados en la problemática en la Vall Fosca:  las formas de 

ganadería tradicionales y actuales que hay en el valle, el análisis de la red de caminos 

tradicionales y la evolución de los usos de las infraestructuras, vinculada a la nueva 

tendencia turística rural. A partir de esta visión general, se estudian las diferentes 

soluciones utilizadas hasta la fecha de hoy. Finalmente, se plantea una propuesta de 

ordenación del transito en los caminos ganaderos a partir de una aplicación informativa 

basada en los Sistemas de Información Geográfica. 

 

The following project presents the conflict surrounding the use of cattle fences in the 

hiking trails of Vall Fosca and develops a technical solution to regulate the touristic and 

stockbreeding uses. The starting point is the contextualization of the aspects involved in 

the quandary in Vall Fosca: the traditional and contemporary farming styles, the analysis 

of the traditional hiking paths and the usage evolution of the infrastructures, linked to the 

new rural tourism tendency. From that overview, the different solutions used so far are 

studied. Finally, an alternative organisation of the movement in the cattle trails is 

proposed, based on Geographic Information Systems.



1. Introducció al tema d’estudi 

L‘increment de visitants a les comarques de muntanya en els últims anys ha tingut força 

conseqüències al territori; ja siguin canvis en l’estructura econòmica sectorial o canvis 

socials. L’interès dels visitants en àrees de muntanya ve donat en gran mesura pel 

paisatge que ofereixen aquestes contrades. Per tal d’explotar el territori i poder oferir 

activitats a aquestes persones; els municipis, entitats i agents privats han buscat aquells 

elements patrimonials per treure’n un profit turístic i dinamitzar les valls del Pirineu. 

Aquest fet però, ha provocat un increment  de l’ús dels espais, així com també un canvi 

de usos del sòl.  

Per tant, és necessari entendre com adaptar el territori a les necessitats actuals de la 

població i sobretot, fer una gestió turística adequada per tal que la capacitat de càrrega 

dels espais no es vegi compromesa. Aquesta ordenació facilitarà també, que hi hagi un 

respecte per el territori i harmonia entre  els habitants de les valls i els visitants. 

En la gestió del turisme és necessari que cada municipi o cada vall l’entengui de forma 

integrada ja que cal actuar segons les característiques del territori, els seus actius 

turístics i el tipus de visitants. Tot i així, les accions han de ser concretes per a cada 

producte turístic per tal de que pugui funcionar independentment.   

Un dels actius més desenvolupats en els últims anys a les valls del Pirineu són les xarxes 

de camins, les quals permeten als visitants que estan en zones amb pocs serveis, gaudir 

del paisatge i la tranquil·litat de forma més segura. La tendència a l’alça del turisme en 

general, l’increment de l’interès pel contacte amb la natura i la necessitat del canvi de 

model turístic de les valls pirinenques són les conseqüències que aquests camins siguin 

cada cop més practicats, el que provoca diferents conflictes inevitablement. Un bon 

coneixement dels itineraris que es promocionen, així com analitzar-ne les principals 

debilitats, conflictes i necessitats és indispensable per poder fer una gestió adequada i 

aconseguir que tant els residents com els visitants estiguin satisfets. 

És en aquesta direcció que es planteja la hipòtesi d’aquest projecte; hi ha un conflicte 

espai-temps en els camins tradicionals de  la Vall Fosca, i en concret  en els passos 

ramaders, degut a que ha canviat tant la forma de maneig del bestiar com les noves 

tendències turístiques a la muntanya. En aquest treball es fa un estudi d’aquesta 

problemàtica i es proposa una solució a partir dels Sistemes d’Informació Geogràfica.



2. Objectius i línies de treball 

Entorn dels passos ramaders es planteja la contradicció i conflicte entre l’ús tradicional 

del territori dedicat a la ramaderia i l’ús contemporani per part d’uns usuaris, 

majoritàriament turistes, procedents del món urbà i desconeixedors de les activitats 

tradicionals. Tot plegat en un context de canvi de les pròpies infraestructures, tant pel 

que fa a les condicions de traçat, com a la gestió. Per tal d’avançar cap a una solució de 

la conflictivitat existent es considera que la proposta haurà de tenir en compte: 

• Una opció que faciliti el manteniment de l’activitat ramadera tradicional encara 

important a la vall i representi, en la mesura que sigui possible, una millora en la 

gestió i rendiment de la cabanya. 

• El manteniment i desenvolupament de la funcionalitat terciària, que avui en dia 

representa una alternativa fonamental per al desenvolupament econòmic de la 

Vall Fosca. 

• En la mesura que sigui possible, aprofitar també una oportunitat de millora de les 

relacions i els coneixement entre els sectors implicats: ramaders, turistes i altres 

agents. 

Cara a l’acompliment dels objectius anteriors, conèixer el territori i les seves 

característiques ha de permetre als diferents agents poder fer-ne una millor gestió ja 

que aquests coneixen les seves necessitats, els seus valors patrimonials i les principals 

problemàtiques. En aquest cas, s’estudia la xarxa de camins, entenent que l’Ajuntament 

de la Torre de Capdella la promou per tal de tenir més turisme a la vall ja que li manca 

dinamisme econòmic i social. Doncs, aquest projecte s’emmarca dins de la Xarxa de 

Camins de la Vall Fosca i una de les problemàtiques de gestió del territori més 

importants que s’hi ha detectat, vinculat a l’augment de senderistes. Per això es planteja: 

1. Contextualitzar i caracteritzar la problemàtica i els seus orígens. El canvi 

d’usos dels espais sovint costa de gestionar i crea desavinences entre 

col·lectius, per tant és important fer-lo de forma integrada, amb col·laboració i 

consens, ja que pels agents implicats és tan important mantenir els oficis 

tradicionals, com potenciar la creació de productes turístics i que aquests 

convisquin adequadament.  

 

2. Conèixer l’abast de la problemàtica i quantificar-la, així com tenir-ne un cert 

control. És per això que és important tenir un inventari tant de la xarxa de camins 

que promou l’Ajuntament de la Torre de Capdella, com dels passos on els 



ramaders tenen el bestiar pasturant. Per tant, també és un objectiu aconseguir 

la informació per crear les bases de dades. Cal doncs, recopilar tota la informació 

espacial de la xarxa de camins i altres dades auxiliars com el nom de l’itinerari, 

desnivell o dificultat, així com també localitzar els passos ramaders, el seu 

responsable i altres dades d’interès. Degut a que no hi ha un registre públic sobre 

els ramaders de la vall, aconseguir aquestes dades comporta una gran dificultat. 

 

3. Presentar una solució al conflicte sempre tenint presents altres alternatives. 

La proposta del projecte es basa en la creació d’un visor web que permeti 

visualitzar la xarxa de camins i els diferents punts dels passos ramaders i si 

aquests han de romandre oberts o tancats. Aquesta aplicació està pensada 

perquè sigui penjada al portal web de l’Ajuntament de la Torre de Capdella i 

pugui ser consultada pels visitants de la xarxa de camins. D’aquesta forma, es 

converteix en una eina de divulgació, ja que se li dona importància al conflicte, i 

informació, ja que el visitant pot prendre decisions segons com estiguin els 

passos de cada itinerari. 

 

4. La possibilitat d’aplicació real d’aquest projecte per part de l’agent titular 
i/o dinamitzador de la infraestructura i la seva gestió; en aquest cas 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella. Com en qualsevol projecte de gestió 

territorial, l’objectiu final és la implementació i ús per part de l’agent responsable. 

Per tant, s’espera que l’ajuntament cregui en la necessitat de conèixer i difondre 

el conflicte, així com enllaçar el visor al seu portal web, aplicant-hi noves funcions 

que permetin gestionar altres problemàtiques espacials que pugui tenir la Vall 

Fosca. Finalment, avaluar-ne els resultats i valorar si és adequat ampliar el 

projecte a tot l’Alt Pirineu i Aran. Tenint en compte  la revalorització que estan 

tenint les xarxes de camins tradicionals i aprofitant  les bases de dades utilitzades 

en aquest projecte,  ja que estan dissenyades per  poder ser estandarditzades a 

tot  aquest  territori.



3. Metodologia: temes d’estudi i fonts d’informació 

D’acord amb els objectius plantejats, el desenvolupament del treball segueix el següent 

esquema temàtic i es recorre a la metodologia i la font d’informació corresponent: 

1. Contextualització de l’àrea d’estudi. S’ha fet un buidatge de dades que 

proporciona Idescat, així com de lectures relacionades amb les formes de vida 

tradicionals al Pirineu i la seva història. Aquesta recerca s’ha fet per tal d’estudiar 

i descriure les formes de vida de la vall i la seva evolució amb la ramaderia com 

a element principal. Finalment també s’ha contextualitzat el turisme de la vall, 

així com les diferents etapes i projectes que s’hi han desenvolupat fins arribar al 

dia d’avui.  

 

2. Infraestructura viària, inventari de camins i passos ramaders. Per poder 

entendre el conflicte, prèviament s’han analitzat les infraestructures involucrades 

en aquesta problemàtica. El municipi de la Torre de Capdella té l’inventari de 

camins fet, tot i que en període d’al·legacions. Això impossibilita que, de moment,  

el Catàleg de camins municipals sigui aprovat. És per això que aquest projecte 

es basa en la xarxa de camins que promou actualment l’ajuntament. Utilitzar 

aquesta xarxa comporta la exclusió de molts altres camins de la vall. És cert que 

especialment aquests itineraris, senyalitzats i promoguts per diferents mitjans, 

són els que reben més visitants i per tant on el conflicte s’agreuja. Per poder 

posar en context la xarxa de camins, s’ha analitzat la seva morfologia, la seva 

evolució i la seva titularitat. Aquest punt s’ha elaborat a partir de les bases legals 

descrites en el Llibre dels Camins (Campillo Besses & Lopez-Monné, 2010).  

 

Per referenciar i geolocalitzar la xarxa de camins s’ha creat una capa  de línies 

en format shape  mitjançant el programa QGIS a la qual s’ha enllaçat una base 

de dades amb informació auxiliar com el nom del camí, la dificultat o la durada. 

Per tal de digitalitzar-los, s’ha obtingut informació en format gpx de l’Ajuntament 

i de terceres persones. Per acabar de completar la xarxa s’ha utilitzat la capa 

“xarxa viaria” de l’ICGC i l’orfotofoto 1:25.000, també de l’ICGC. S’han corregit 

els traçats individualment i s’han unit en una capa única per a tots els itineraris. 

S’ha enllaçat una base de dades a la capa per poder identificar els itineraris 

individualment i s’han creat camps per tal de que sigui una base de dades 

ampliable a tot l’Alt Pirineu i Aran. Finalment, s’ha corregit la topologia de la capa 



amb el programari ArcGIS per tal d’evitar errors de superposició, redundàncies 

o trams inconnexos, entre altres. 

 

3. Els passos ramaders i anàlisi de la problemàtica. En aquest apartat s’han 

visitat en primera persona els diferents tipus de passos que hi ha a la Vall Fosca 

per poder classificar-los i entendre’n el seu funcionament, així com entendre els 

seus avantatges i inconvenients. També s’ha definit el conflicte a partir del treball 

de camp elaborat a la zona. Aquest es basa en entrevistes informals en les que 

els ramaders han explicat la seva experiència personal, han exposat quin tipus 

de tancats tenen, quins creuen que s’adapten millor a les seves necessitats i si 

veuen que és una problemàtica que cal resoldre.  

 
En aquest apartat s’ha creat una capa de punts en format  shape  mitjançant el 

programa QGIS per tal d’identificar i geolocalitzar els passos ramaders. Aquests 

s’han localitzat a partir de la informació que els ramaders han aportat 

voluntàriament per col·laborar amb el projecte. En aquest cas, també s’hi ha 

enllaçat una base de dades ampliable a la resta de l’Alt Pirineu i Aran gràcies als 

codis únics. Cal assenyalar que no s’han pogut entrevistar tots els ramaders ja 

que no existeix una llista oficial on hi siguin tots inclosos i les dades d’Idescat 

estan obsoletes. 

 

4. Millora d’alternatives físiques i desenvolupament d’una eina informativa i 
de gestió. S’ha creat un visor web en codi html com a estructura principal. Les 

funcions que s’hi ha inclòs estan en llenguatge javascript, extretes de la llibreria 

oberta Leaflet, la qual ofereix aplicacions en aquest llenguatge dedicades a 

funcions i representacions georeferenciades. Els estils del visor s’han definit amb 

el llenguatge CSS. En aquest visor s’hi pot observar la capa “senders” 

simbolitzats segons la seva dificultat i la capa “passos” simbolitzada segons si 

aquests han de romandre oberts o tancats.  Per poder incloure aquestes dues 

capes  realitzades durant el projecte, s’han convertit al format Geojson amb el 

programari  QGIS.  Els itineraris s’han simbolitzat segons la metodologia SENDIF 

elaborada per IDAPA (2019). Per els passos ramaders s’ha utilitzat el color verd 

com a sinònim de pas lliure i el taronja com a sinònim de precaució. 

 



4. Context històric i espacial 

4.1. Àrea d’estudi 
L’àrea d’estudi del projecte és el municipi de la Torre de Capdella, també coneguda com 

la Vall Fosca. Aquest municipi està situat al nord del Pallars Jussà i limita amb Sort a 

l’oest; el Baix Pallars, la Conca d’allà i Senterada al Sud; Sarroca de Bellera a l’est  i la 

Vall de Boí, la Vall d’Aran i Espot al nord. Té una població censada de 760 habitants 

(Idescat, 2019), repartides en 19 nuclis i una superfície de 165,27 km2. És una vall que 

tradicionalment s’ha dedicat a la ramaderia tot i que en les últimes dècades el turisme 

rural hi ha guanyat rellevància.  

La Vall Fosca és d’origen glacial amb orientació nord-sud i es caracteritza per ser molt 

tancada, el que limita les hores de sol. El clima de la vall és fred a l’hivern i temperat a 

l’estiu amb unes estacions molt marcades ja que a la primavera i tardor les precipitacions 

són molt abundants. Aquest clima es deu en part a l’altitud en la que es troba la vall, 

essent el seu punt més alt és el Pic de Peguera amb 2.984 metres, així com el nucli 

habitat més alt, Capdella a 1.422 metres d’altitud. La Vall Fosca és coneguda per la seva 

zona lacustre de gran renom amb més de 30 estanys d’origen glacial, dels quals 28 

estan connectats a través d’un sistema de canalitzacions que permeten l’aprofitament 

hidroelèctric gràcies al gran desnivell de la vall.  

Per tal de poder entendre millor el projecte i el seu context, s’ha fet una divisió pròpia i  

orientativa de l’àrea d’estudi. Doncs, aquesta vall es pot dividir en 4 zones diferenciades: 

• EMDE – Capçalera de la vall: aquesta zona és a la part nord de la vall i hi ha els 

5 nuclis que formen la Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui. A la part nord 

s’hi situa la zona lacustre, a l’est el Montsent de Pallars (2.883m) que limita amb 

la Muntanya de Llessui. Al sud s’hi situen la majoria dels pobles, situats entre Pic 

dels Altars i la Roca dels Galapats. I a l’oest hi ha la muntanya de Filià, que limita 

amb la Vall de Manyanet. Aquesta àrea és una zona de molta tradició ramadera. 

Durant les obres de les centrals hidroelèctriques s’hi van fer grans plantacions 

de pins per reduir la erosió, actualment la potència ramadera és menor degut a 

aquest fet històric (Barrachina Jiménez, 2011). 

 

• El Solà: situada al lateral oest de la vall, avarca la conca del Barranc del Solà. 

Limita amb la Vall de Manyanet a partir de la Serra de Castellnou. És una de les 

zones amb una explotació ramadera més alta ja que és la única zona de la vall 

on encara hi ha ramats d’ovelles, el que intensifica la seva càrrega, sobretot al 



Solà de Farré, de titularitat particular i la Muntanya d’Aguiró, d’aprofitament 

comunal. Aquesta zona té un clima més temperat gràcies a la seva orientació. 

Actualment s’hi estan fent plantacions experimentals de vinya d’altitud. 

 

• La Coma: situada al lateral est de la vall. Antigament amb ajuntament propi amb 

el poble de Mont-ros com a cap de municipi. També amb força tradició ramadera 

ja que disposen de terres adients com són el Ban de Mont-ros i la muntanya de 

Pobellà, els quals són d’aprofitament comunal. 

 

• El fons de vall: encapçalat per la Pobleta de Bellveí, és la zona més habitada de 

la vall, així com també és on hi ha més nombre de serveis i equipaments 

municipals. A l’est limita amb el Baix Pallars, amb l’estany de Montcortés com a 

element paisatgístic important, al sud amb Senterada, on s’acaba la vall  i a l’oest 

amb la Vall de Manyanet. Aquesta zona té un clima més mediterrani que la resta 

de la vall degut a la diferència altitudinal i un relleu menys abrupte. Els teulats de 

llosa, com a principal diferència arquitectònica respecte la resta de la vall, 

corroboren aquesta dinàmica climàtica més temperada. 

Cal entendre que aquest projecte, tot i que s’hagi elaborat per aquesta vall, és 

aplicable a tot l’Alt Pirineu i Aran o indrets en que hi hagi ramaderia extensiva. El 

maneig del bestiar actual fa que aparegui aquest conflicte espai-temps entre el 

col·lectiu ramader i el col·lectiu turístic. 

 



 

Il·lustració 1. Àrea d’estudi. Font: Elaboració pròpia. 



4.2. La societat ramadera tradicional i la seva evolució 
Fins al segle passat, abans de la irrupció de les centrals hidroelèctriques, l’estructura 

econòmica de les valls del Pirineu era una forma de vida agrosilvopastoral (Barrachina 

Jiménez, 2011) que juntament amb l’aparició de les centrals també va coincidir amb la 

industrialització i l’èxode rural. Fins aleshores, la distribució territorial de les valls estava 

formada per multitud de nuclis de població dispersos i capaços de gestionar un alt 

percentatge de les seves contrades.  

Tal com expressa la paraula agrosilvopastoral, es basava en l’aprofitament forestal, 

agrícola i ramader. Per tant, calia trobar un equilibri entre consum dels recursos -buscant 

el màxim abast territorial- i la densitat de població. Les societats anomenades 

tradicionals, impulsades per la necessitat de disposar del màxims recursos possibles al 

seu abast, desenvoluparen i mantingueren tota una sèrie de practiques que modelarien 

el paisatge de muntanya al llarg de mil·lennis. (Barrachina Jiménez, 2011). Seguint les 

paraules de la mateixa autora, la Vall Fosca tenia una producció ramadera ja que la 

qualitat dels seus boscos era baixa, les terreres eren massa pendents i el clima era força 

extrem. Fou aquesta la raó per la qual el territori es va dedicar a les explotacions ovines. 

A partir del màxim històric de població a la segona meitat del segle XIX a molts nuclis 

del Pirineu (Tulla, 2002) el despoblament ha sigut constant. L’Alt Urgell i la Vall d’Aran 

han repuntat els últims anys però presenten xifres inferiors a les registrades a mitjans 

del segle XIX. Les tres comarques restants –l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars 

Sobirà– han mantingut un descens constant i gairebé ininterromput fins al moment 

actual. (Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP), 2008).  

L’abandonament de terres, la falta de relleu generacional, un canvi de costums i la 

introducció de la revolució verda van anar transformant el territori. Aquells nuclis a les 

capçaleres de les valls i on les vies de comunicació eren més precàries va ser on el 

despoblament va ser més acusat, en canvi els nuclis al fons de les valls van suportar el 

despoblament d’una forma més suau. A la Vall Fosca, degut al fort impuls de les centrals 

hidroelèctriques, la desaparició de les formes tradicionals de viure i el conseqüent 

abandó de les terres marginals, va ser més sobtat ja que una gran part de les pastures 

per a ovelles de la capçalera de la Vall com Filià i la Muntanya de la Serra d’Espui van 

ser replantades per pi negre. Aquesta iniciativa es va fer amb la intenció d’impedir la 

erosió afavorint el funcionament de les centrals hidroelèctriques d’aigües avall, 

conseqüentment, es va frenar el desenvolupament ramader. 

 



Les famílies que es van quedar al territori es van especialitzar en treballs i van deixar 

enrere una forma de vida tradicional i polivalent fins a convertir-se en un model més 

productivista utilitzant nova maquinaria i amb molts més caps per explotació. Aquest nou 

model també força adaptat al territori, ja que són explotacions extensives, implica que 

no es requereixi de la compra de farratge i per tant que no hi hagi tantes despeses en 

l’activitat. D’aquesta manera, el bestiar aprofita el farratge dels prats de dall i els prats 

alpins de la vall. Tot i així, la viabilitat econòmica d’aquestes explotacions és molt fràgil 

i delicada, aquestes s’adhereixen a les ajudes de la PAC (Política Agrària Comuna) les 

quals eviten el despoblament i la reducció del sector primari. 

A nivells pràctics la diferència més gran és el canvi de bestiar, passant del sector oví 

com a màxim exponent de la Vall Fosca fa un segle a l’aparició d’explotacions de vaques 

alletants, més còmodes de cuidar. En els últims anys el descens d’explotacions ovines 

a la Vall Fosca ha sigut demolidor, fins arribar a l’actualitat en que només hi ha dues 

explotacions actives. La cabanya de bestiar oví va passar de 12.000 caps l’any 1911 a 

2.000 caps l’any 2005 (Ajuntament de Lleida, 2019). 

Tot i que aquestes explotacions continuen sent explotacions extensives o semi-

extensives, la tecnologia i la professionalització del sector ha transformat la forma de 

treball abandonant aquelles terres marginals on no hi entra la maquinaria i l’ús del fil 

elèctric per evitar que el bestiar s’escapi. 

Els filats elèctrics són de gran ajuda per no haver de vigilar constantment que el bestiar 

no s’escapi del prat; és gràcies a aquest aparell que el ramader pot dedicar-se a altres 

feines i per tant rendibilitzar més el seu temps. Així doncs, les vaques poden pasturar 

sense massa vigilància. Aquesta pràctica ha desembocat en instal·lar els filats sense 

tenir en compte els antics marges dels prats de dall o inclús camins públics que passen 

entre dos prats del mateix ramader. 

4.3. La implantació de noves activitats turístiques 
En les ultimes dècades tot l’Alt Pirineu i Aran ha transformat la seva activitat econòmica; 

venint d’una economia agrosilvopastoral, fins a una economia centrada en el sector 

serveis, especialment el turisme. Actualment, l’activitat econòmica majoritària és el 

turisme i el sector terciari en tots els seus àmbits tant per nombre de treballadors com 

per ingressos. Les activitats d’aventura, el turisme de neu, el patrimoni natural i cultural 

són els principals reclams per al turisme, que sol ser català, però que cada cop més 

s’obra a altres països, amb el Parc Nacional d‘Aigüestortes i Estany de Sant Maurici com 

a referència (Generalitat de Catalunya, 2019).  



Aquesta transformació ve, en part, donada per l’èxode rural i la industrialització de les 

activitats tradicionals; les quals requereixen de menys mà d’obra i més extensió de terra 

per treure’n beneficis. L’impuls del sector serveis esdevé, amb l’aparició de l’oci i en 

concret la corrent pirineista durant el segle XIX (Refugi Rosta, 2020), i sobretot amb la 

industrialització i la construcció d’infraestructures com les centrals hidroelèctriques. 

Aquesta combinació és la que fa augmentar el nombre d’hotels, hostals i restaurants al 

llarg del Pirineu central.  

Durant la dècada dels 60 amb la construcció d’un bon nombre de pistes d’esquí a 

Catalunya, aquest fenomen s’intensifica i agafa un caire fordista i poc integrat en el 

territori. Tot i així, comarques com la Vall d’Aran, el Ripollès o la Cerdanya en surten 

molt beneficiades econòmicament (Romaní, 2008). Durant la dècada dels 80 i fins als 

2000 aquesta dinàmica s’accentua, vinculada amb la proliferació de segones 

residencies a les valls pirinenques. Actualment, l’estancament del mercat del turisme de 

neu, lligat a la transformació que s’estan fent a estacions de muntanya (Generalitat de 

Catalunya, 2006) el turisme rural està agafant força, amb un creixent interès pel territori 

i el contacte amb la natura. 

 

Il·lustració 2. Estructura econòmica del Municipi de la Torre de Capdella l’any 2019. Font: IDESCAT 

La Vall Fosca, a un ritme més lent que les seves valls veïnes, està tenint un impuls 

turístic molt important en la última dècada, aquest sobretot basat en les cases rurals i 

petits hostals, tenint el paisatge i el patrimoni natural com a principal al·licient. A 

diferència d’altres valls veïnes, la Vall Fosca no te sortida viària per la capçalera o un 

port com podrien ser el Port de la Bonaigua de les Valls d’Àneu, el Port del Cantó per la 

zona de Sort o el port de Perves i el Túnel de Vielha per l’Alta Ribagorça. Aquest fet, 



sumat a les altres dificultats afegides a tot l’Alt Pirineu i Aran, com la orografia, el clima 

o les distàncies, han estat un fre per a inversions turístiques. Tot i així, existeix 

l’antecedent de l’estació d’esquí de Filià,  el qual va ser un intent frustrat per dinamitzar 

una vall que cada cop té menys població i falta de relleu generacional. El projecte, que 

es pretenia inaugurar l’any 2009, incloïa la creació de l’estació d’esquí amb 24km 

esquiables, preveient també l’enllaç amb l’estació d’esquí de Boí Taüll Ressort, la 

construcció d’un camp de golf de 9 forats, la construcció d’habitatges de segona 

residència i una zona hotelera i comercial amb un pàrquing subterrani (Vall Fosca 

Interllacs, 2004).  

Aquest projecte, il·lusionant per gran part de la vall en veure’l com a única alternativa 

per a la seva dinamització, ha anat sent oblidat per la població fins a l’actualitat. Després 

de 12 anys del concurs de creditors per part de FADESA, la població de la vall està 

buscant noves alternatives més integrades al territori i sostenibles. En els últims anys, 

la Vall Fosca atrau a un públic familiar que visita la zona interessat pel paisatge i el 

patrimoni històric i industrial. Un altre gran reclam és la seva gastronomia amb especial 

interès pels embotits que s’elaboren a la vall i l’ambient ramader que encara es respira 

avui pels seus pobles. 

L’ajuntament del municipi de la Torre de Capdella, actuant com a principal impulsor 

d’aquesta nova tendència turística, treballa en  diferents iniciatives posant en valor tots 

aquells aspectes que creu interesants per als visitants de la vall, entre altres, se’n 

destaca la revalorització del patrimoni industrial amb les centrals hidroelèctriques, el 

Museu Hidroelècrec de Capdella, el telefèric de Sallente i les mines de coure.  

El municipi de la Torre de Capdella ha aprofitat també el Parc Nacional d’Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici com a reclam turístic, ja que la seva zona lacustre està dins de 

la zona perifèrica del Parc. En aquesta línia s’ha adherit al projecte Starlight, que posa 

en valor els cels amb una bona qualitat lumínica, i treballa en la construcció d’una Casa 

del Parc situada al nucli de la Central de Capdella. 

Un altre element força important és la recuperació d’antics camins tradicionals, creant 

així una xarxa per a tot el municipi. Aquesta xarxa és gestionada per l’ajuntament ja que 

són de titularitat pública. Gràcies a la divulgació d’aquesta xarxa els visitants no saturen 

les zones més turístiques de la vall i tenen la possibilitat de conèixer  amb més 

profunditat altres indrets.



5. La infraestructura viària a la Vall Fosca, la xarxa de camins 

5.1.      Els camins tradicionals i la seva evolució 
Els camins són infraestructures que satisfan les necessitats de mobilitat al medi rural ja 

que permeten l’accés entre nuclis o també l’accés a terres d’aprofitament ramader, 

agrícola o forestal. 

A l’estat espanyol, segons la Llei de carreteres, qualsevol vial que no és una carretera 

es considera un camí: “La xarxa de camins rurals es regula per la normativa específica 

que sigui dictada per la Generalitat de Catalunya”. Aquesta normativa segueix sense 

existir, fet que deixa desemparats els camins exceptuant aquells que son ramaders, per 

els quals si que existeix la Llei de vies pecuàries, aquesta fa referència als camins com 

“las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el 

trànsito ganadero (Campillo, 2006). 

Pel que fa als camins públics es pot dir que: són béns immobles de propietat pública i 

llur sòl és públic, com també ho és el de carreteres, places i carrers segons el Codi Civil 

espanyol. Segons la llei de Camins veïnals de 1911 «Son caminos de servicio público 

[...] los que enlacen un pueblo con otro, con una estación de ferrocarril, con un puerto, 

cala ó embarcadero, con un mercado ó establecimiento de servicio ó utilidad pública.» 

Cal evidenciar però, per a que un camí sigui públic, no es suficient que tingui un ús 

públic, sinó que l’administració titular n’hagi adquirit legalment la propietat (Campillo 

Besses & Lopez-Monné, 2010).  

Pel que fa a la evolució temporal i funcional dels camins: La xarxa residual de camins 

rurals tradicionals que ha persistit té ara un caràcter fragmentari i marginal, ja que ha 

perdut la seva funcionalitat original. La transició́ dels sistemes de transport s’inicia a 

mitjan segle XIX i culmina al nostre país a la dècada dels seixanta del segle passat, 

quan definitivament cotxes, camions i tractors substituïren carros, tartanes, ases i mules. 

(Campillo Besses & Lopez-Monné, 2010) 

5.2. Caracterització funcional de la xarxa viària 
La Vall Fosca, d’origen glacial, amb orientació nord-sud i perpendicular a la serralada 

dels Pirineus és una vall molt escarpada i amb uns desnivells molt acusats. La vall és 

d’una mida no massa gran però amb indrets més o menys interessants per una 

explotació tradicional agrosilvopastoral. Aquestes característiques, fan que els pobles 

estiguin disposats per poder explotar el territori de forma eficient; això ha fet que les 

distàncies entre pobles no sigui de més de 5 kilòmetres. Per tant la mobilitat tradicional 



-prèvia a l’any 1911, amb la construcció de la carretera des de la Pobla de Segur a  la 

Central de Capdella- (Boneta Carrera, 2012) es basava en 4 tipus de camins rals segons 

la funció de comunicació entre nuclis:  

• Els camins que recorrien la vall al llarg del Riu Flamisell connectant els pobles 

del fons de vall com la Pobleta de Bellveí, Molinos, la Torre de Capdella i Espui.  

• Els camins que connectaven els pobles de les carenes amb els pobles del fons 

de vall com era el de Mont-ros fins a Casa Molins.  

• Els camins que connectaven entre pobles de la mateixa carena com el de 

Pobellà a Paüls.  

• I finalment els camins que portaven a valls veïnes per al transport de mercaderies 

i accés als prats alpins com són el camí d’Espui a Llessui per el Coll del Triador, 

d’Espui a la Vall de Boí pel Port de Rus o des d’Aguiró a la Vall de Manyanet pel 

Coll d’Oli. 

5.3. Morfologia territorial i xarxa, característiques de secció i traçat 
Antigament, abans de la irrupció del vehicle motoritzat,  la comunicació entre aquests 

nuclis havia estat a partir dels camins tradicionals. Aquests camins, creaven una xarxa 

entre els diferents pobles, les quals s’anomenaven camins rals. Tot i així, també hi ha 

un altre tipus de camins pensats per a l’aprofitament ramader dels bancals propers als 

pobles. 

Els camins d’aquesta vall tendeixen a ser curts, però amb força desnivell, sobretot 

aquells de la Coma i el Solà, on les carenes són més abruptes que el fons de vall. Sovint 

estan limitats per parets de pedra seca que ajuden a salvar el desnivell del terreny, les 

quals també s’utilitzaven per fer bancals i delimitar les terres tant particulars com 

comunals. 

La xarxa de camins de la Vall Fosca es basa en els camins tradicionals, per tant els 

traçats ja estan definits des de temps immemorials. Tot i així el que es busca en la 

promoció de la xarxa de camins, és un producte turístic, apte per a tota la família, i prou 

extens per poder escollir segons les necessitats, amb diferent grau de dificultat i durada.  

La diversitat paisatgística de la Vall Fosca permet que aquests camins siguin ben 

diversos entre si, ja que es pot gaudir de paisatges típics  de la muntanya mediterrània 

a les zones pròximes a la Pobleta de Bellveí. Els camins pròxims a la carena de la vall 

com la Coma i el Solà permeten observar la impressionant geomorfologia de la vall, 

característica per ser tant tancada, així com els diferents estatges vegetatius ja que les 

vistes són molt àmplies i ofereixen espectacles cromàtics, sobretot durant les estacions 



de primavera i tardor gràcies als boscos caducifolis. I finalment, es pot gaudir de l’estatge 

alpí a la capçalera de la vall amb un clima molt fred a l’hivern amb abundants nevades i 

temperatures temperades a l’estiu amb un paisatge molt abrupte marcat per la roca 

granítica. 

5.4. La xarxa de camins de la Vall Fosca i la seva titularitat 
Les xarxes de camins promogudes per un ajuntament han de ser de titularitat pública, 

ja que l’ens responsable no pot promoure que terceres persones practiquin un itinerari 

privat: Legalment, tenen la condició de “camí” els camins veïnals, rurals i forestals de 

titularitat municipal. Tenen aquesta consideració també tots els vials de titularitat 

privada. Els camins ho són amb independència de l’amplada o del tipus paviment (asfalt, 

terra, etc.). Són camins també els camins de bast o de ferradura i els camins ramaders, 

és a dir el viari tradicional o històric que no fou concebut per al trànsit d’automòbils. 

(Campillo Besses & Lopez-Monné, 2010). 

Per tal de que un ajuntament conegui quins son els seus camins públics, necessita 

inventariar-los tal com obliga la Llei municipal i de règim local. És a partir de l’aprovació 

del Catàleg de camins municipals que un consistori pot promoure amb tota certesa la 

xarxa de camins públics. En cas de haver-hi un tram de titularitat privada a la xarxa de 

camins públics, cal que el responsable que promou la xarxa arribi a un acord amb 

contracte de cessió revocable per part del privat. D’aquesta forma, els visitants podran 

passar pel camí de forma legal i el seu propietari podrà rescindir el contracti quan ho 

desitgi. 

Un dels punts amb més controvèrsia sobre la titularitat dels camins provablement 

recaigui sobre la legalitat d’instal·lar un filat en mig d‘un camí públic. De fet, és legal 

posar un filat sense demanar un permís administratiu ja que es considera una obra 

menor. Per contra, és totalment il·legal instal·lar qualsevol tipus d’infraestructura fixa 

que impossibiliti el pas. En relació a aquesta qüestió, al llibre de camins s’explica el 

seguent: El Codi Civil espanyol estableix que els camins públics són béns de domini 

públic (art. 339) afectats a l’ús públic (art. 344). El camins públics no són drets de pas ni 

camins privats d’ús públic. Els camins públics són béns immobles de propietat pública i 

llur sòl és públic, com també ho és el de carreteres, places i carrers (Campillo Besses & 

Lopez-Monné, 2010). 

Actualment la xarxa de camins de la Vall Fosca té uns 103 km repartits en 28 itineraris, 

tot i que està en fase de desenvolupament i es preveuen ampliacions durant els pròxims 

anys. Els camins actuals estan classificats en 5 dificultats segons el mètode SENDIF 



creat per IDAPA: molt fàcil, fàcil, moderada, exigent i molt exigent. Aquests itineraris 

estan repartits al llarg de la vall per tal de no comprometre la capacitat de càrrega de les 

diferents zones, així com per poder gaudir de la diversitat de paisatges d’aquest 

municipi. 

Actualment, és la brigada de l’ajuntament de la Torre de Capdella qui s’ocupa del 

manteniment de la xarxa de camins. Aquest manteniment es basa en la desbrossa de 

la vegetació i els possibles incidents que puguin ocórrer, com pot ser el despreniment 

de parets de pedra seca o la caiguda d’un arbre. Per fer-ho possible, anualment es fa 

una neteja en profunditat de cada itinerari tenint especial atenció amb la vegetació. 

La xarxa de camins de la Vall Fosca està senyalitzada amb les cartelleres que va 

impulsar la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya anys enrere, 

pendents de l’actualització segons el Manual de senyalització de camins per a la 

mobilitat no motoritzada (López-monné & Campillo besses, 2019). Aquestes senyals es 

basen en: 

- Subjecció: és un pal de fusta cilíndric d’uns 2,5m d’alt que serveix com a 

recolzament per a les diferents cartelleres necessàries per al seguiment de 

l’itinerari. 

- Cartellera central: al principi de cada l’itinerari hi ha una cartellera vertical que 

indica el recorregut amb un mapa topogràfic, així com en fa una petita 

descripció, les principals característiques de la ruta i un perfil altitudinal que 

mostra el seu desnivell. 

- Banderoles laterals: indiquen la direcció del camí amb el topònim del lloc 

d’arribada així com la durada i els kilòmetres que falten per arribar. 

 

Il·lustració 3. Exemple de senyalització utilitzada a la xarxa de camins. Font: pròpia 



5.5. Geolocalització i base de dades de la xarxa de camins de la Vall 
Fosca utilitzada en el projecte 

Per tal de localitzar les infraestructures en les que es basa el projecte s’ha digitalitzat i 

georeferenciat la xarxa de camins de la Vall Fosca. Aquesta és la capa base en la que 

treballa el projecte.  

Per poder generar la base de dades espacial (Annex 1), s’ha digitalitzat i corregit cada 

un dels itineraris a partir de la informació proporcionada per els tracks disponibles per 

l’Ajuntament de la Torre de Capdella, de les capes viàries de l’ICGC, de tracks propis i 

de tercers. Finalment, s’ha enllaçat una base de dades que conté informació auxiliar i 

codificacions que permeten l’ampliació del projecte a altres territoris. 

Cal entendre la base de dades espacial com una informació quantitativa de molt valor ja 

que és el punt de partida per buscar una solució al conflicte, però que també és útil per 

tenir un millor coneixement del territori, gestionar la xarxa de camins, fer-ne seguiment, 

buscar altres propostes en un futur o fer avaluacions posteriors. 



 

Il·lustració 4. Traçat de la xarxa de camins de la Vall Fosca 

 i identificació segons el responsable. Font: Elaboració pròpia



6. Caracterització de la problemàtica de pas pels tancats 
ramaders i les seves solucions 

6.1.       La conflictivitat entorn al pas pels tancats ramaders 
El creixent interès pel contacte amb la natura i la tendència a l’alça del turisme rural 

sumat a la gestió i promoció que es fa del territori per part dels diferents agents, ha 

provocat un canvi d’usos i intensificació d’espais concrets a les zones rurals que fins fa 

poc s’havien deixat en desús. Un exemple són les xarxes de camins tradicionals. 

Aquests havien caigut en l’abandó ja que la mobilitat actual és per carreteres i moltes 

explotacions ramaderes tampoc en fan ús; sigui per falta de canvi generacional o per 

canvi de costums i maneig de bestiar. 

És en aquests camins que després de ser reacondicionats i posats en valor pels 

diferents agents, s’hi esdevé un conflicte espai-temps amb els ramaders que encara els 

utilitzen. Actualment el bestiar no es vigila durant tot el dia com es feia abans de l’aparició 

del pastor elèctric. Així doncs, es poden veure camins en els que hi ha un filat elèctric 

amb una maneta per deixar pas a les persones que recorren l’itinerari. Aquesta pràctica 

s’utilitza generalment quan un mateix ramader té dret de pastura (ja sigui el propietari o 

arrendatari) dels dos prats de dall adjacents al camí. Es per aquesta raó que els 

ramaders instal·len una infraestructura o aparell que permeti la obertura del tancat 

electrificat per possibilitar el pas als visitants. Aquesta pràctica és lògica i legal en el cas 

de intersectar amb un camí públic, sempre i quan no impedeixi el pas de les persones 

amb una instal·lació fixa. 

Tot i els esforços per part dels ramaders, els visitants no sempre saben com actuar en 

cas de passar per un tancat ramader. La conducta més lògica i correcta és deixar-lo com 

estava abans de passar. La realitat no és sempre així ja que en algunes ocasions els 

passos queden oberts, el que provoca desavinences entre ramaders i visitants.  

Cal esmentar, que segons els ramaders de la vall, la tendència general és que el visitant 

tingui una conducta correcta i deixi el pas com l’ha trobat. Tot i minoritàries, les 

conseqüències de les males pràctiques són considerables ja que el bestiar pot escapar-

se, anar a nuclis urbans, a terres d’altres ramaders o quedar-se parat a la carretera. 

En relació al conflicte, des de diferents entitats i especialment l’IDAPA, s’han elaborat 

documents de bones practiques de caire divulgatiu. Aquestes, tot i que bastant dirigides 

a les conductes en l’àmbit rural o en espais ramaders, tenen en compte l’element del 

pas ramader com un factor a tenir en compte. 



 

Il·lustració 5. Exemple de fulletó divulgatiu. Font: Ajuntament de la Torre de Capdella 

 

Aquesta problemàtica, cal focalitzar-la sobretot al fons de vall i zones pròximes als nuclis 

de població, ja que sovint, els prats alpins on pastura el bestiar durant l’estiu són terrenys 

comunals o d’associacions els quals ja fa temps es van trobar amb una problemàtica 

similar. Aquells camins que porten als prats alpins, durant les dècades dels 80 i 90 ja 

van ser ampliats perquè hi poguessin passar els vehicles motoritzats i els ramaders 

poguessin controlar el bestiar. Així, molts visitants també utilitzaven aquestes pistes i 

van haver d’incorporar passos canadencs per facilitar el pas tant a ramaders com a 

visitants. Alguns dels exemples els podem trobar a Filià i a la pista d’accés al Coll del 

Triador des d’Espui. Aquestes instal·lacions han estat finançades des de l’Ajuntament, 

des de la EMDE o des de les juntes de les associacions en el cas d’altres valls. En tot 

cas, es va poder solucionar el problema de forma efectiva. 

Com ja s’ha dit, solucions com els passos canadencs sovint no tenen cabuda a les zones 

més baixes de la vall. Les zones d’aprofitament ramader pròximes als nuclis de població 

solen ser de titularitat privada i per tant aquests tipus d’instal·lacions les hauria de 

finançar el ramader, així com també, el nombre de divisions parcel·laries obligaria a fer 

un gran nombre de passos.  Finalment cal tenir en compte que al fons de vall la majoria 

dels camins que enllacen diferents nuclis o porten als prats de dall no han sigut 

eixamplats; és a dir, els passos canadencs no hi cabrien ja que s’haurien de tirar parets 

de pedra seca adjacents al pas.  



Per tant, les solucions que cal dur a terme al fons de vall cal que s’adaptin als camins 

tradicionals, normalment de no més de dos metres d’amplada. Aquestes solucions cal 

que siguin de cost reduït per a que els ramaders les puguin finançar i que siguin 

pràctiques ja que és en els prats de dall on l’entrada i sortida d’animals és més freqüent. 

6.2. Alternatives tècniques generals de pas, les infraestructures 
A dia d’avui es poden trobar al territori diferents infraestructures que actuen com a pas 

del tancat ramader. Per tal que es puguin instal·lar en un camí públic, es requereix que 

el pas no estigui  tancat permanentment. Per tant, cal que siguin fàcils i pràctics d’obrir 

o traspassar per al visitant, però també cal que es minimitzi l’esforç de tancament per 

evitar que el visitant el deixi obert per error o sabotatge. Els principals tipus de passos 

que es poden trobar a la Vall Fosca i zones pròximes són, per ordre de magnitud de la 

instal·lació: 

• Passos canadencs: són unes barres disposades de forma longitudinal dins d’un 

forat d’uns 3 metres d’ample per 2 metres de llarg. Això evita que el bestiar vulgui 

saltar i escapar-se. Es troben sobretot a la entrada de prats alpins  per una pista 

forestal. És indicat instal·lar-lo en aquest tipus de vies ja que està pensat per a 

que els vehicles puguin travessar-lo. Es necessita força espai per a instal·lar-lo, 

ja que paral·lelament es necessita una porta per a que passin els animals quan 

es requereixi. 

 

Il·lustració 6. Pas canadenc a Espui. Font: pròpia 

• Portes automàtiques: són aquelles portes que es tanquen automàticament i per 

tant no poden quedar obertes per oblit. N’hi ha de moltes mides; des de les que 

s’instal·len a corriols fins a les que s’instal·len a una pista. Aquestes últimes es 

composen d’una porta més gran per al vehicle motoritzat i d’una porta automàtica 

per el pas a peu situada al lateral. 



 

Il·lustració 7. Porta automàtica al Solà. Font: pròpia 

 

• Burladeros: provenen de les corregudes de braus i consisteixen en unes fustes 

que tenen forma de C i una altra fusta travessera. Aquesta forma fa possible el 

pas a les persones, però l’impedeix al bestiar ja que és massa gran. Aquest pas 

és per a camins com els corriols o els camins de bast. Com a avantatges, són 

fàcils de passar a peu i tenen una estètica agradable, però es necessita molt 

espai i són força incòmodes per a les bicicletes perquè tampoc hi caben i han de 

passar per sobre la fusta travessera. 

 

Il·lustració 8. “Burladero”. Font: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

• Cables mòbils: aquesta instal·lació és molt simple, consta de dos cables amb 

força consistència que queden penjats d’un pilar metàl·lic. L’animal interpreta 

que és un pas tancat però les persones l’aparten fàcilment. És indicat per a totes 

les mides dels camins ja que els vehicles també poden travessar-lo. El principal 



inconvenient es que el bestiar no el respecta i el traspassa sovint, per tant no és 

efectiu. 

 

Il·lustració 9. Cables mòbils a la Plana de Mont-ros. Font: pròpia 

 

• Manetes: és la obertura d’un filat elèctric. Aquesta maneta té un recobriment de 

plàstic que impedeix que la persona que l’obre s’electrocuti. És la instal·lació més 

simple però només és funcional si hi ha electricitat al tancat. No és massa 

pràctica per a la persona que vol travessar el pas i per tant, aquesta solució pot 

ser insuficient en punts concrets, ja sigui per oblit o per sabotatge. És complicat 

millorar un pas per a tancats elèctrics ja que el fil ha d’estar aïllat perquè no marxi 

la corrent.  

 

Il·lustració 10. Maneta a Paüls. Font: pròpia 

 

 



La senyalització de zones i passos ramaders: tot i que no és una frontera física que 

impedeixi el pas, la senyalització de bones pràctiques és efectiva en el sentit divulgatiu 

i pedagògic. Aquestes solen tenir molt bona acceptació tant per ramaders com per 

visitants i el seu efecte sol ser immediat  ja que sovint les males conductes estan 

relacionades amb el desconeixement del medi rural i ramader. Com a principal 

inconvenient, poden tenir un impacte visual elevat si s’abusa de la seva utilització o si la 

mida és massa gran. Un bon exemple, és el que es va fer des de la iniciativa El cinquè 

llac en col·laboració amb IDAPA i altres entitats per resoldre aquest tipus de conflictes. 

 

Il·lustració 11. Cartell informatiu. Font: Cinquè llac i IPAPA 

6.3. Gestió tècnica, informació i divulgació sobre els passos ramaders 
Actualment la feina d’ordenació del turisme a les valls del Pirineu és de gran intensitat 

ja que té un creixement sostingut i la tendència continua a l’alça gràcies al valor, en 

creixement, que es dona al contacte amb la natura. És per aquesta raó que cal fer 

pedagogia a la societat per donar valor al territori que es visita i intentar interactuar amb 

ell de forma responsable; deixant enrere un model fordista del turisme, poc integrat i 

respectuós amb el medi. En aquesta direcció, és primordial que tots els agents siguin 

conscients d’aquells valors que pot oferir la vall, que cal preservar i que poden ser 

atractius per al turisme. 



És per això, que des dels diferents agents gestors de les valls dels Pirineus es valoren 

les formes de vida tradicionals com la ramaderia i l’agricultura ja que aquestes tenen un 

impacte molt gran en el paisatge, convertint-se en un gran atractiu per als seus visitants. 

La xarxa de camins doncs, acaba essent una infraestructura que permet, a qui la utilitza, 

gaudir de la diversitat paisatgística que pot oferir l’indret; incloses l’agricultura i la 

ramaderia. Aquest acostament per part dels visitants a l’activitat ramadera, però pot 

comportar diferents conflictes, entre ells, l’anteriorment descrit.  

Agents com l’IDAPA, consells comarcals, ajuntaments o empreses de turisme rural 

inverteixen els seus esforços a difondre bones conductes en espais ramaders per tal de 

conciliar els dos col·lectius afectats. La publicació de consells i bones practiques és 

indispensable per donar a conèixer la problemàtica als visitants i ajuda a saber com 

actuar. Tot i així, aquestes mesures són complementaries a les pròpies aportades pels 

ramaders. Aquestes solucions informatives i divulgatives no es troben físicament en el 

propi camí i per tant tenen una reacció menys immediata, però poden ser molt efectives 

a mig o llarg termini.  

6.4. Geolocalització i base de dades dels passos ramaders 
Per identificar espacialment on són els passos ramaders i poder conèixer l’abast de la 

problemàtica, s’ha generat una capa de punts en format shape que geolocalitza els 

diferents passos. Per fer-ho possible, s’ha fet una entrevista als ramaders de la vall en 

que han detallat el punt exacte del pas, quins mesos de l’any necessita que estigui tancat 

i quins mesos ha d’estar obert. Per tal de completar la base de dades (Annex 2) i 

localitzar tots els passos, és necessari que el ramader estigui disposat a compartir la 

informació amb els agents interessats. Tot i el treball de camp, sovint és difícil localitzar 

el ramader de cadascun dels passos. En aquest sentit, és complicat obtenir una llista 

amb els ramaders de cada territori ja que l’Ajuntament difícilment pot facilitar aquesta 

informació. Per tant, és imprescindible per la elaboració d’un projecte com aquest, tenir 

una bona comunicació i acceptació entre ramaders i agents. Com a conseqüència 

d’aquesta dificultat, només s’ha treballat amb una mostra de la informació per tal de 

donar exemple del funcionament de l’aplicació. Un cop elaborat l’inventari en forma de 

capes shape (línies i punts), els diferents agents del territori tenen la possibilitat 

d’entendre millor la magnitud del problema, saber on es desenvolupa el conflicte 

espacialment i qüestionar-se si és un problema residual o realment és necessari buscar 

una solució. En aquest cas s’han completat 17 passos de 6 ramaders diferents escollits 

seguint criteris de proximitat. 

 



 

Il·lustració 12. Punts de passos ramaders a la xarxa de camins.  Font: Elaboració pròpia



7. Proposta de gestió i desenvolupament d’una aplicació 
informativa 

Dins de la gestió dels passos ramaders es considera fonamental el punt d’encontre entre 

els ramaders i els usuaris de camins. Per tal d’arribar de forma més eficient als visitants 

es planteja la creació d’una eina que informi sobre els passos ramaders a través del 

portal web del consistori i un visor on es representin els camins i els passos ramaders. 

Aquesta eina té una funció informativa i divulgativa, per tant, es parteix de que és 

complementaria a les infraestructures físiques; per tant, no són substituïbles. La línia de 

treball d’aquesta aplicació és de caire continuista amb publicacions com per exemple La 

Guia de Recomanacions de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, que el que vol és 

gestionar un conflicte territorial a partir del consens i el respecte per l’altre. En aquest 

cas però, es planteja un canvi de format i paradigma utilitzant els Sistemes d’Informació 

Geogràfica. Les noves tecnologies permeten divulgar informació constantment 

actualitzada de forma instantània, per tant és necessari apostar cada cop més per 

aquest tipus de gestions territorials i acabar normalitzant-les. 

7.1.      Introducció teòrica a la proposta final 
Aquest projecte proposa la creació d’un visor publicable al portal web de l’Ajuntament 

de la Torre de Capdella, encara que fàcilment extrapolable a altres entitats, en el qual 

es podrà visualitzar la xarxa de camins de la Vall Fosca així com els punts on hi ha 

passos ramaders que intersecten amb els itineraris. Aquests punts canviaran de color 

segons si el pas ha d’estar obert o tancat en funció l’època de l’any i la informació que 

facilita el ramader. D’aquesta manera, els visitants poden saber fàcilment que han de 

fer en cada ocasió.  

Des d’un inici, l’aplicació s’executa amb un mapa topogràfic situat a la Vall Fosca amb 

una capa de línies classificades en les 5 dificultats segons la metodologia SENDIF. 

Aquesta capa mostra el recorregut de cadascun dels itineraris, així com el seu nom, 

d’aquesta forma en una sola línia s’aconsegueix molta informació.  

L’altra informació rellevant de l’aplicació són els punts dels passos ramaders, 

simbolitzats en color verd, en cas que el pas pugui quedar obert, i en color taronja en 

cas que hagi de quedar tancat un cop el visitant l’ha passat. Aquests símbols canvien 

de color automàticament segons si els passos han d’estar oberts o tancats a partir la 

data de la consulta.   



La resta d’eines que proporciona el visor són complementaries, com poden ser: el zoom, 

el botó que permet canviar a la ortofoto, més adient per veure detalls físics de l’itinerari, 

i una llista d’altres capes que poden ser interessants d’incloure per al responsable. 

Amb aquesta aplicació s’obra un món de possibilitats. Consultant el visor a priori, els 

visitants podran escollir l’itinerari en funció de: la dificultat, gràcies a la distinció de colors; 

la presència de bestiar, podent decidir si veure’l o evitar-lo; i per últim, la presència de 

passos. Això pot ser molt útil, per exemple, si es camina amb un gos de companyia i es 

vol evitar el seu contacte amb el bestiar, o si es circula amb bicicleta i es volen esquivar 

els passos tancats. 

En aquesta línia, també es poden incloure altres informacions d’interès com poden ser 

els serveis, allotjaments, restaurants i comerços de la vall per tal de comunicar als 

visitants horaris dels establiments o productes que ofereixen. Anant un pas més enllà, 

fins i tot podria convertir-se en una app mòbil amb comunicació en doble sentit que 

permetés enviar incidències que es puguin trobar els visitants com poden ser camins en 

mal estat, amb massa vegetació o despreniments de les parets de pedra seca. 

7.2. Realització pràctica d’un visor web de passos ramaders: 
metodologia 

El procés de creació del visor web es divideix en dues fases; en primer lloc la selecció i 

introducció de les dades i en segon lloc la implementació del visor.  

Fase 1. Tractament de dades 
1. S’ha creat una capa vectorial de línies de la xarxa de camins del municipi de la 

Torre de Capdella. El format shape permet incloure informació a la capa “sender” 

a partir de la taula d’atributs. Per poder-la crear s’han utilitzat arxius GPX 

proporcionats per l’Ajuntament de la Torre de Capdella, informació de la capa de 

la xarxa viària de l’ICGC, i la digitalització a partir de l’ortofoto, també de l’ICGC. 

Per poder-li donar un format únic a tots els itineraris, s’han editat i corregit un a 

un, s’han dissolt els objectes de cada capa i finalment s’ha creat una capa única 

on hi ha inclosos tots els camins.  

La capa “senders” conté la informació bàsica de cada camí com el nom, la 

dificultat o la durada de la ruta. També, i d’acord amb la premissa que és un 

projecte fàcilment ampliable a altres zones, en el disseny de la base de dades 

espacial s’hi ha inclòs la codificació de l’itinerari, municipi i codi únic (com a 

resultat de la combinació d’aquests codis). A més, també s’ha afegit la comarca 

i la província amb la intenció d’unificar la informació en una base de dades per 



tot l’Alt Pirineu i Aran. Els atributs i tipus de dada que se li han atorgat a la capa 

són els següents:   

Atribut Tipus de dada Exemple descripció 
codimuni Integer (6) 252271 Codi del municipi 

id String (10) 35 Identificador de l’itinerari de l’entitat 

responsable 

codiunic String (15) 252271_35 Identificador únic estandarditzat a 

nivell autonòmic 

nom String (100) La Pobleta - Estavill Nom del sender 

dificultat String (15) Moderada Dificultat segons SENDIF 

durada String (15) 1h 10min Durada del itinerari segons l’entitat 

responsable 

distancia Integer (10) 4239 Distància en metres 

desnivell Integer (10) 411 Desnivell acumulat en metres 

segons l’entitat responsable 

municipi String (50) Torre de Capdella Municipi de l’itinerari 

comarca String (25) Pallars Jussà Comarca de l’itinerari 

provincia String (15) Lleida Província de itinerari 

 

2. S’ha fet una entrevista als diferents ramaders de la Vall Fosca per tal d’identificar 

els passos que coincideixen amb la xarxa de camins. Un cop identificats, s’ha 

creat una capa vectorial de punts. En aquest cas, també s’han creat codis únics 

(a partir del codi del itinerari i del codi del municipi, creat un codi únic) per tal de 

poder estandarditzar la base de dades a la resta de l’Alt Pirineu i Aran en un 

futur, si es convenient. A més s’hi ha inclòs les dades del responsable i una data 

d’obertura i tancament per tal de poder activar i desactivar la funció vinculada a 

un calendari que permetrà fer el canvi de logotip segons si el pas ha d’estar obert 

o tancat. Els diferents atributs i tipus de dades de la capa “passos” són: 

Atribut Tipus de dada Exemple descripció 
codimuni Integer (6) 252271 Codi del municipi 

id String (10) 01 Identificador del pas 

codiunic String (15) 252271_01 Identificador únic estandarditzat a 

nivell autonòmic 

responsable String (25) Francesc Nom del responsable 

contacte String (15) 973663038 Número de telèfon del responsable 

dataobertura Date (10) 2019-09-30 Data d’obertura del pas 

datatancament Date(10) 2020-06-15 Data de tancament del pas 

municipi String (50) Torre de Capdella Municipi del pas ramader 

comarca String (25) Pallars Jussà Comarca del pas ramader 



provincia String (15) Lleida Província del pas ramader 

 

 

3. Un cop s’ha finalitzat la edició de la base de dades amb component espacial és 

a dir, les línies de la xarxa de camins en format shape, s’ha fet una detecció i 

correcció d’errors topològics. Les regles topològiques són aquelles que 

impedeixen que hi hagi errors espacials. En el cas de línies existeixen les 

següents regles: 

a. La línia ha de ser més gran que la tolerància clúster. Aquesta regla 

és necessària per al correcte funcionament de la base de dades i és per 

això que és important que la línia no es col·lapsi durant el procés de 

validació. 

b. La línia no s’ha de superposar. Aquesta regla impedeix que hi hagi 

redundàncies en línies d’una mateixa classe. En aquest cas no s’ha 

utilitzat ja que està indicada per a xarxes hidrogràfiques. 

c. Les línies no han dintersectar-se. És a dir, un mateix objecte no es 

creui o es superposi entre si, tot i que pot compartir extrems. 

d. La línia no ha d’intersectar-se amb. És a dir, que dos objectes no es 

creuin o es superposin, tot i que poden compartir extrems. Aquesta regla 

s’utilitza quan dues capes diferents mai poden creuar-se o superposar-

se. 

e. La línia no pot tenir nodes penjats. És a dir que els dos extrems de la 

línia han d’estar connectats. Degut a que la edició de la capa de línies 

s’ha fet a partir de varis trams per cada itinerari és important aquesta 

regla ja que fusiona els diferents trams. Tot i així s’han marcat com a 

excepció els errors de punt d’inici i final de cada itinerari.  

f. No poden quedar pseudonodes. Aquesta regla s’ha utilitzat a l’itinerari 

de la Canal de Pigolo que té dos inicis i  un final. Per tant, un node. 

g. Una línia no ha d’intersectar-se o tocar l’interior. Aquesta norma 

serveix perquè dos objectes o més només es toquin en els extrems. S’ha 

utilitzat al nucli de la Pobleta de Bellveí on comencen diferents rutes des 

del mateix punt. 

h. Una línia no ha d’intersectar-se o tocar l’interior amb. Aquesta norma 

és similar a l’anterior però parlant de dues capes diferents. No s’ha usat 

ja que només hi ha una capa de línies. 



i. Una línia no ha de superposar-se amb. Aquesta norma es refereix a 

que dos capes diferents no poden utilitzar el mateix espai, com per 

exemple ferrocarril i carreteres. No s’ha utilitzat ja que només s’ha 

treballat amb una capa de línies. 

j. Una línia ha d’estar coberta per la classe d’entitat. És a dir que dos 

objectes han de seguir la mateixa traça en un lloc que coincideixen. 

Aquest cas es dona en els camins que són utilitzats en més d’un itinerari. 

k. La línia ha d’estar coberta per el límit de. Aquesta norma es refereix a 

que la línia ha de seguir el contorn de polígons. No s’ha utilitzat ja que no 

s’ha treballat amb capes de polígons. 

l. La línia ha d’estar a dins de. Aquesta norma s’aplica quan les línies no 

poden coincidir amb els extrems dels polígons. No s’ha utilitzat. 

m. L’extrem de la línia ha d’estar obert per. En una mateixa classe de 

línies aquesta norma evita que hi hagin redundàncies. Utilitzat per 

exemple en carrers. No s’ha utilitzat aquesta norma. 

n. La línia no pot superposar-se amb si mateixa. Aquesta norma es 

refereix a que una mateixa línia utilitza el mateix espai més d’un cop. 

o. La línia no ha d’intersectar-se amb si mateixa. És a dir, aquesta norma 

evita que es creïn bucles en les mateixes línies creant formes de “0”. 

p. La línia ha de ser una única part. Aquesta norma s’utilitza per ajuntar les 

diferents seccions de cada itinerari per tal de poder-lo comptabilitzar com 

un de sol. 

4. Finalment, per tal de poder utilitzar les capes al visor web, s’exporten els arxius 

shape a geojson; Aquest és un format obert basat amb javascript capaç de 

representar estructures vectorials georeferenciades.  

Fase 2. Visor 
 

1. Per poder programar el visor, s’ha creat la carpeta app que conté: 

• CSS: aquesta subcarpeta conté els estils del visor web 

• Data: aquesta subcarpeta conté les capes senders i passos en format 

geojson  

• Iconos: aquesta subcarpeta conté les imatges per representar els punts dels 

passos ramaders en format png. 

• Js: aquesta subcarpeta conté les habilitacions de leaflet (llibreria oberta que 

ofereix funcions espacials a partir de javascript) les quals permet executar-

les en el visor. 



• RemotesystemsTempFiles: aquesta subcarpeta conté arxius auxiliars 

necessaris per al bon funcionament del visor. 

• Index: Aquest arxiu conté en llenguatge html les sentencies que estructuren 

el visor 

2. La programació de l’arxiu “index” és la estructura bàsica del visor web i s’ha 

utilitzat el llenguatge html ja que és un estandard per a la elaboració de pàgines 

web. Aquesta estructura conté: 

 

a) La definició del codi del llenguatge en UTF-8 

b) La definició de l’estil del visor 

c) La crida de les llibreries de leaflet i API’s les quals generen les 

funcions del visor com és la representació de la base cartogràfica en 

WMS (base cartogràfica en línia), en aquest cas, penjada al web de 

l’ICGC, les eines zoom, o el catàleg de capes auxiliars. Finalment 

també fa la crida dels arxius json “senders” i “passos”. 

d) La definició del sistema de projecció de coordenades (en el codi 

25831, referent a ETRS89 / UTM zona 31N) que permet la 

representació de la capa base, així com les capes generades de 

“senders” i “passos”. Aquesta sentència també defineix des de quines 

coordenades i en quin zoom s’obra el visor cada cop que s’executa 

l’arxiu. 

e) La funció de la representació de la capa de línies “senders”  a partir 

de la categorització “dificultat”. Aquesta classificació permet al visitant 

obtenir una informació molt visual i intuïtiva de la dificultat de cada 

itinerari i poder decidir quin camí visitar. També s’hi ha inclòs la funció 

de mostrar el nom de l’itinerari al passar el cursor per sobre. 

 

f) La funció de representació dels passos ramaders amb la diferenciació 

del logotip segons la data. Aquesta funció es fa a partir de la 



incorporació d’un calendari virtual al codi font del visor. El seu 

funcionament es basa en la condició de que si la data actual és més 

gran que la data d’obertura del pas, el logotip que representa és verd 

i per tant el pas ha d’estar obert. En cas de que la final sigui més petita 

que la data de tancament del pas, el logotip que és representa és 

taronja i per tant el pas ha de romandre tancat. 

 
3. Eines i informació auxiliar del visor del visor web 

• Zoom: aquesta eina, incorporada al visor a partir d’una funció de leaflet, 

permet a l’usuari apropar i allunyar el mapa gràcies a uns botons situats 

al marge superior esquerre del visor. 

• Canvi de base cartogràfica: aquesta eina, situada al marge superior 

dret del visor, permet a l’usuari canviar la capa base topogràfica i ortofoto 

segons els seus interessos. La capa topogràfica pot ajudar en un primer 

moment a situar-se gràcies als topònims inclosos. En el cas de la capa 

ortofoto, pot ser més adient per interpretar elements físics i en més detall 

de l’itinerari.  

• Simbolització dels camins: la classificació dels camins s’ha fet a partir 

de la categorització que utilitza el mètode SENDIF (IDAPA, 2019). La raó 

de simbolitzar els itineraris segons la seva dificultat és aportar més 

informació a l’usuari de forma senzilla i intuïtiva, a l’hora que també donar 

un aspecte més amigable i menys monòton al visor.  

 

 

Il·lustració 13. Detall dels colors utilitzats per SENDIF. Font (IDAPA, 2019) 



 

 

• Simbolització dels passos ramaders: aquests s’han dissenyat amb el 

programa Photoshop. Els colors estan inspirats en les normes de 

circulació ja que aquestes són internacionals i el receptor pot processar 

la informació fàcilment. D’aquesta manera, el verd dona pas lliure a les 

persones (el pas pot quedar obert) i el taronja transmet prudència (en 

aquest cas, significa que el visitant trobarà el pas tancat, i l’ha de tornar 

a deixar tancat un cop hagi passat). 

 

 

Il·lustració 14. Detall dels logotips utilitzats per identificar espacialment 

 els passos ramaders. Font: Elaboració pròpia               

• Altres usos del visor: en aquest cas, el visor s’ha dissenyat per aportar 

una informació per a resoldre una problemàtica molt concreta, però 

aquests poden tenir moltes altres funcions. Per fer-ne una mostra, s’han 

incorporat dos capes de punts “equipaments municipals” i “comerços” al 

visor. La incorporació d’aquestes capes pot ser informació interessant per 

als visitants i adaptada als temps actuals (rapidesa i comoditat a partir de 

l’ús d’un smartphone).  

• Incidències: aquesta eina, no incorporada al projecte, consisteix en 

crear una aplicació mòbil en doble sentit, és a dir; hi continua havent un 

visor web que els visitants poden consultar, però a més també poden 

enviar informació a partir d’un formulari que conté les coordenades de 

l’usuari, una fotografia de la incidència i la descripció. Aquesta eina 

permetria al visitant notificar a l’entitat responsable de la xarxa de camins, 

en aquest cas l’Ajuntament de la Torre de Capdella, de punts de la xarxa 

en mal estat com un despreniment d’una paret de pedra seca, la caiguda 

d’un arbre que dificulta el pas per l’itinerari o l’excés de vegetació. 

 
 



7.3. Resultats i producte final 
Els resultats que es detallen a continuació són els arxius que s’han entregat a 

l’Ajuntament de la Torre de Capdella. L’objectiu és que aquest treball tingui una aplicació 

pràctica i real, facilitant a aquest ajuntament el projecte a punt per ser implementat, en 

cas que s’interessi per la iniciativa. 

1. Base de dades de la xarxa de camins de la Vall Fosca: capa de línies 

“senders” en format shape, amb correccions topològiques  i espacials. 

Aquesta també conté informació auxiliar com pot ser el nom de l’itinerari, 

dificultat, durada i la combinació de codis únics per tal de ser una base 

estandarditzada a nivell de tot l’Alt Pirineu i Aran. 

2. Base de dades dels passos ramaders a la Vall Fosca: capa de punts 

“passos” en format shape. Conté  la data d’obertura i tancament del pas, així 

com informacions auxiliars com és el responsable del pas, el telèfon i 

l’estandarització de la base de dades a partir dels codis únics. 

3. Visor web: (annex 3) carpeta “app” que conté tota la informació i funcions 

necessàries per executar l’aplicació i poder-la incloure al portal web. 

 



8. Conclusions 

• Valoració de l’estat actual dels passos ramaders: A partir de l’anàlisi realitzat 

de la xarxa de camins, l’activitat ramadera de la vall i els diferents tipus de 

solucions físiques actuals, és adient estudiar quina és la necessitat particular de 

cada un dels passos per poder millorar l’experiència tant a visitants com a 

ramaders des d’un punt de vista funcional, pràctic i visual. Aquest aspecte és 

important ja que sense unes bones infraestructures físiques, el visor no es 

funcional.  

Gràcies al treball de camp, es pot deduir que la major part dels passos tenen una 

instal·lació poc pràctica per als visitants, ja que la prioritat del ramader és la 

eficàcia, i per tant que quedin tancats. Es per això que es proposa de forma 

genèrica una millora per a cadascun dels tipus de passos que hi ha actualment: 

- Instal·lar i millorar portes automàtiques com a primera alternativa a 

aquells passos que hagin d’estar tancats durant tot l’any ja que és la 

opció més eficient i aporta una millor experiència al visitant.  

- Instal·lar i millorar passos canadencs a tots aquells punts situats en 

una pista d’ús per als vehicles motoritzats i l’espai ho permeti.  

- Instal·lar i millorar burladeros a aquells camins de ferradura o corriols 

que disposen d’una amplitud mínima per ser pràctics. I finalment 

manetes per aquells passos on no hi caben cap de les anteriors.  

- Situar cartelleres de bones pràctiques a aquells punts més conflictius; 

tenint especialment en compte els passos amb maneta. 

- Facilitar la connexió amb l’aplicació que informa de l’estat dels camins 

i conté altres informacions. 

• Valoració tècnica de l’aplicació: Aquest projecte busca la conciliació de dos 

col·lectius que usen el mateix espai de forma molt diferent. Tot i que 

provablement la solució més eficaç pot ser la instal·lació de portes automàtiques, 

aquestes no sempre poden ser col·locades ja sigui per manca d’espai o perquè 

els ramaders no estan disposats a fer aquests tipus d’inversió. Tot i que aquests 

passos són la solució més eficaç, en un moment en que el turisme rural és una 

tendència a l’alça és important la divulgació i el coneixement a aquest col·lectiu, 

tant per fer més agradable la seva estància com per que els ramaders no en 

tinguin una mala opinió.  



Aquesta aplicació fa una funció de divulgació que permetrà que els visitants 

tinguin un millor coneixement del territori a l’hora que també tindran un millor 

comportament en zones ramaderes. Així com els ramaders tindran més 

consciencia de que és un camí públic per on passa força gent i cal tenir-lo en 

bones condicions.  

A nivell pràctic, aquesta aplicació permet que tant ajuntament com visitants, 

tinguin un coneixement precís de la xarxa de camins, el seu estat i on hi ha cada 

pas ramader així com si ha d’estar obert o tancat. El fet de que aquesta eina 

estigui disponible al web, aconsegueix que sigui senzill i ràpid d’aconseguir tota 

la informació anteriorment esmentada. 

Les principals limitacions de l’aplicació són que els ramaders s’adapten a la 

meteorologia per decidir quan i on han de tenir el bestiar. La realitat és que els 

ramaders decideixen la distribució del bestiar en funció de la disponibilitat 

d’aliment als prats de dall, que pot variar d’any en any. En cas de dubte, s’ha 

decidit marcar el pas com a tancat ja que les conseqüències són menors a que 

si es deixa obert i el bestiar encara està en aquella terra. Una altra limitació de 

l’aplicació segons la programació actual, és que requereix d’actualització anual 

ja que les dates estan en dia, mes i any. Per tant, de cara al 2021, s’haurien de 

modificar les dates. Per aconseguir que les dates s’actualitzin any rere any 

s’hauria de buscar una funció que permetés treballar només en mesos. 

• Potencialitat de promoció i difusió de l’aplicació: aquest projecte, des d’un 

inici ha estat pensat en que sigui ampliable a la resta del territori de l’Alt Pirineu 

i Aran, com a principal zona de ramaderia extensiva a Catalunya. Això s’ha pogut 

aconseguir gràcies a la creació dels codis únics; el que permetrà que cada 

municipi afegeixi la seva informació espacial a la base de dades única. Per tant, 

en un hipotètic cas que fos així, en un sol visor es podrien consultar totes les 

xarxes de camins de Catalunya així com tots els passos ramaders inclosos en 

aquestes capes. 

• Altres funcions i utilitats: una utilitat interessant i seguint la línia actual del 

projecte, podria ser la creació d’una app per a smartphone la qual fos en doble 

sentit i que els visitant poguessin emplenar un formulari amb les coordenades, 

les observacions i una fotografia per reportar a l’ajuntament incidències del camí 

com podria ser la caiguda d’un arbre que impedeix el pas o la excessiva 

vegetació al llarg del camí, això ajudaria a l’ajuntament a gestionar la xarxa de 

camins amb més rapidesa i efectivitat. Però com ja s’ha explicat anteriorment, 



aquesta eina no nomes és d’utilitat per a la gestió dels  camins públics i passos 

ramaders, sinó que s’hi poden incloure comerços, equipaments municipals, 

cases rurals, establiments de restauració i hotels. Així com la informació 

complementaria de la localització com podria ser el número de telèfon, la direcció 

o l’horari d’obertura al públic. Aquesta eina també pot ser útil en altres àmbits; 

s’hi podrien representar les zones de caça, els butlletins d’allaus i informació 

actualitzada sobre les zones d’alta muntanya. 
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10. Annexos 

 

Annex 1. Base de dades de la xarxa de camins de la Vall Fosca 

 

 

 

Annex 2. Base de dades dels passos ramaders de la Vall Fosca (mostra) 

 

 

 



Annex 3. Vista inicial del visor web 
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