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La paraula La paraula sendersender ttéé dues dues accepcions:accepcions:

1. 1. ÉÉs unas una categorcategoríía viaria, a viaria, éés a dir, un tipus de s a dir, un tipus de camcamíí
2. Fa refer2. Fa referèència a unncia a un itinerariitinerari de senderisme senyalitzat, molt de senderisme senyalitzat, molt 
habitualment seguin la tipologia derivada dels Sentiers de habitualment seguin la tipologia derivada dels Sentiers de 
Grand RandonnGrand Randonnéée francesose francesos
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SSinònim dinònim d’’excursionismeexcursionisme
Sinònim dSinònim d’’excursions sense especials dificultats texcursions sense especials dificultats tèècniquescniques

Fa referFa referèència a:ncia a: ““la prla prààctica dctica d’’excursions a peu, exemptes de excursions a peu, exemptes de 
dificultats rellevants, amb ldificultats rellevants, amb l’’objectiu principal de fruir objectiu principal de fruir 
dd’’entorns naturals i ruralsentorns naturals i rurals””
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—— camins de carrocamins de carro
—— camins de ferradura o de bastcamins de ferradura o de bast
—— senders, senderes, corriolssenders, senderes, corriols……
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a segments concretsa segments concrets
Comporta dificultats de gestiComporta dificultats de gestióó des del punt de vista de ldes del punt de vista de l’’accaccéés s 
social i la gestisocial i la gestióó territorialterritorial

En canvi, el En canvi, el model de senyalitzacimodel de senyalitzacióó de caminsde camins i la creacii la creacióó
de xarxa de camins senyalitzatsde xarxa de camins senyalitzats evita aquests inconvenientsevita aquests inconvenients, , 
reforreforçça el sentit i la utilitat social i mostra una major flexibilitata el sentit i la utilitat social i mostra una major flexibilitat i i 
sencillesa pel que fa a la seva gestisencillesa pel que fa a la seva gestióó
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Es recomanable i necessari conservar tots aquells senders que Es recomanable i necessari conservar tots aquells senders que 
siguin significatius per als seus promotors. siguin significatius per als seus promotors. 
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pas limitatpas limitat——, ben conservats i mantinguts i amb la major , ben conservats i mantinguts i amb la major 
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ÉÉs a dir, refors a dir, reforççar la imatge dels GR com la dels itineraris del ar la imatge dels GR com la dels itineraris del 
moviment excursionistamoviment excursionista
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Pel que fa als camins (la infrastructura):Pel que fa als camins (la infrastructura):
—— Pla Director de Camins,Pla Director de Camins,
—— inventaris que incloguin els camins tradicionals,inventaris que incloguin els camins tradicionals,
—— tractament viari, manteniment per part dels seus tractament viari, manteniment per part dels seus 

titulars,titulars,
—— tractament patrimonial, restauracitractament patrimonial, restauracióó i valoracii valoracióó..



ConclusionsConclusions

Pel que fa a la senyalitzaciPel que fa a la senyalitzacióó (l(l’’equipament):equipament):
—— afavorir lafavorir l’’accaccéés no motoritzat als espais rurals i s no motoritzat als espais rurals i 

naturals,naturals, —— impulsar models operatius i coherents amb impulsar models operatius i coherents amb 
les necessitats,les necessitats,

—— assupciassupcióó de responsabilitat per part dels titulars de de responsabilitat per part dels titulars de 
lesles

infrastructures,infrastructures,
—— combinar el model de senyalitzacicombinar el model de senyalitzacióó de camins ambde camins amb

ll’’existexistèència dncia d’’itineraris emblemitineraris emblemààtics.tics.
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