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Resum

El present  estudi pretén demostrar que el  senderisme actua com un factor de (re)
valorització del patrimoni col·lectiu. 

L'objectiu teòric és demostrar la relació del senderisme i el patrimoni,  a través d'una
recerca bibliogràfica sobre el senderisme, el patrimoni i la valorització del patrimoni. 

L'objectiu pràctic és analitzar les atraccions i motivacions dels senderistes respecte
d'una ruta en concret, valorant els diferents tipus de patrimoni que hi ha en aquesta,
realitzant  enquestes,  amb  l'objectiu  de  conèixer  les  opinions  dels  senderistes  de
l'itinerari seleccionat. 

Referent a l'objectiu teòric,  s'ha demostrat que el patrimoni actua com a recurs del
senderisme,  a  través  dels  camins  tradicionals.  Aquestes  infraestructures  estan
subjecte de la valorització social dels seus visitants. 

Passant a l'estudi pràctic, segons els senderistes, La ruta té una bona senyalització,
destaca  per  les  atraccions  naturals.  La  motivació  principal  és  el  contacte  amb  la
natura,  i  la  valoració  del  patrimoni  és  molt  positiva  i  destaca  per  la  qualitat
paisatgística. A més, els senderistes incideixen en la  importància de la rehabilitació i
conservació del patrimoni  col·lectiu, el qual  és identitari de la cultura de la societat
autòctona i pertany a la memòria col·lectiva.  

1. Introducció 

El senderisme és una activitat que guanya adeptes amb el pas del temps, a causa de
les noves atraccions i motivacions de la societat actual, arribant a ser plantejat com un
recurs turístic.  De la  mateixa  forma,  el  patrimoni  a  despert  un interès creixent  els
darrers  anys,  gràcies  a  la  valorització  de  les  seves  qualitats  naturals,  culturals  i
històriques. 

El treball s'embarca en el context de la valorització social dels paisatges culturals, els
quals  reben polítiques de protecció,  rehabilitació  i  conservació,  amb la  intenció  de
produir una revalorització turística de la zona. Amb aquestes actuacions es recupera la
memòria col·lectiva i es reforça la identitat d'una comunitat, a causa de la valoració i
recuperació del patrimoni col·lectiu.

El present  estudi pretén demostrar que el  senderisme actua com un factor de (re)
valorització del patrimoni col·lectiu. 

Per una banda, l'objectiu teòric és demostrar la relació del senderisme i el patrimoni, a
través de l'evolució d'aquests dos conceptes. Per complir amb aquest objectiu, s'ha
realitzat  una recerca bibliogràfica sobre el  senderisme, el  patrimoni i  la valorització
d'aquest.  Explicant  els  conceptes  i  el  seu  procés  evolutiu.  A més,  d'identificar  les
relacions entre els tres conceptes. 

Per  altra  banda,  l'objectiu  pràctic  és  analitzar  les  atraccions  i  motivacions  dels
senderistes respecte d'una ruta en concret, valorant els diferents tipus de patrimoni
que hi ha en aquesta. Per donar resposta al cas pràctic, s'ha realitzat una anàlisi de
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l'àrea d'estudi  i  la  confeccionabilitat  d'una enquesta,  amb l'objectiu  de conèixer  les
opinions dels senderistes de l'itinerari seleccionat. 

2.1. Hipòtesi i Objectius

Hipòtesi 

-El senderisme actua com un factor de (re) valorització del patrimoni. 

Objectiu general

-Demostrar  que  el  senderisme  juga  un  paper  molt  importat  pel  que  fa  a  la  (re)
valorització del patrimoni col·lectiu. 

Objectius específics

-Explicar el senderisme i la seva evolució. 

-Explicar el procés de (re) valorització del patrimoni. 

-Explicar la relació del senderisme amb el patrimoni. 

-Determinar les principals atraccions i motivacions del senderisme, i quin paper juga el
patrimoni dins aquestes.  

- Analitzar la valoració dels senderistes sobre el patrimoni.

2. El Senderisme i la seva evolució

2.1. Definició de senderisme

El senderisme és una activitat esportiva no competitiva, que es realitza sobre camins
abalisats, preferentment tradicionals, ubicats al medi rural. Cerca apropar a la persona
amb el  medi  natural  i  al  coneixement  del  país  a  través  d'elements  patrimonials  i
etnogràfics que caracteritzen a les societats preindustrials, recuperant el sistema de
vies de comunicació. També es pot definir com a senderisme, el que es realitza per
grans urbs i  té  com a finalitat  realçar  els  elements  del  medi  natural  i  cultural  que
perviuen en aquesta. (Manual de senderisme, FEDME, 2001). 

L'objectiu del senderisme és la millora de les condicions físiques i  psíquiques dels
individus  que  ho  practiquen,  a  través  de  l'exercici  d'una  activitat  esportiva.  Cerca
també recuperar el  paisatge per a la  persona i  retrobar-lo  amb el sistema de vida
tradicional, tot des del respecte al medi natural per el qual discorre. Com a medi per
aconseguir aquests objectius, es planteja necessàriament la recuperació del patrimoni
viari,  generant  elements  propis  del  senderisme  com  senyals,  guies,  refugis,  entre
d'altres. 



La pràctica del senderisme guanya rellevància cada dia, però també complexitat. La
senyalització dels itineraris ha deixat de ser un tema sols lligat a l'àmbit de clubs de
muntanya i als seus federats. Actualment està directament vinculat a qüestions tan
importants com la gestió d'espais naturals, la promoció del turisme rural, l'educació
ambiental,  la  seguretat  a la  muntanya i  l'accessibilitat  a  extenses àrees del  nostre
territori. 

2.2. Història del senderisme

Caminar és una cosa tan antiga com la mateixa espècie humana. En canvi, caminar
per plaer, sense necessitat a fer-ho, i com a fenomen social, és un fet molt més recent.
L'essència del senderisme és precisament aquesta: caminar per plaer (López-Monné,
Rafael). 

El senderisme, tal  com es coneix avui dia, s'inicia a França després de la Segona
Guerra Mundial  com una activitat  dirigida a  la  població  en general.  A Espanya,  el
senderisme neix  a partir  de  la  prolongació  del  GR 7 (Sendero de Gran Recorrido
francés nº7) a través de Catalunya. Aquí també va rebre el nom de GR 7 i la seva
senyalització va començar l'any 1974. Un any després, concretament dia 2 de març,
Enric Aguadé Sans i Joan Cullell pinten la primera marca Blanca i Vermella a Tivissa
(Tarragona). Des d'aquell any, la Federació Espanyola de Muntanya (FEDME) amb la
col·laboració dels Clubs, Associacions i Grups de Senderistes comencen a senyalitzar
i abalisar uns 25.000 kilòmetres de senders a Espanya, dels quals uns 20.000 són
GR's. 

A la dècada dels anys 20, la mancomunitat de Catalunya ja havia senyalat amb pals un
itinerari per excursionistes al Pirineu de Girona. I als anys 60, ja hi havia constància
d'itineraris senyalitzats amb pintura a llocs com Montserrat. Va ser a la dècada dels 70,
la joventut del senderisme espanyol, on es varen començar a crear les delegacions
regionals de la Federació del senderisme. La zona pionera fou la del voltant del Pirineu
(Catalunya,  Osca,  Navarra  i  País  Basc).  Als  80  el  moviment  es  propaga  a  les
comunitats de Madrid i València. 

Amb l'impuls d'aquesta activitat, l'any 1988 es va editar un petit  fulletó dedicat a la
senyalització.  Aquest  però  també  introduïa  nous  elements  com  la  necessitat  de
conservació i manteniment dels camins i la minimització dels impactes ambientals. 

A partir dels anys 90 el senderisme es consolida a Espanya, on es popularitza i passa
a ser  practicat  per  la  població en general.  L'any 1996 el  País Basc és la  primera
comunitat  autònoma que mitjan  decret  regula  la  utilització  de la  senyalització  dels
senders  i  camins  del  seu territori.  Arribat  el  2001 el  món del  senderisme continua
madurant a l'estat espanyol, augmentant contínuament el nombre d'usuaris. En aquest
moment es comença a estudiar la repercussió d'aquesta activitat en àrees no urbanes
i es determina la seva rendibilitat econòmica amb el treball “Estudio de aproximación
ambiental  y  socioeconómica  a  la  influencia  de  las  actividades  de  senderismo  y
excursionismo en la provincia de Huesca”  (Diputació provincial de Osca, l'octubre de
2003).
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A Mallorca, més concretament a la Serra de Tramuntana, des dels inicis dels anys 90
s'han anat  executant  projectes per recuperar i  restaurar els  camins tradicionals  de
muntanya, seguint fidelment les tècniques tradicionals de construcció de pedra en sec.

El  senderisme fa  temps que  ha superat  el  marc  estricte  dels  clubs  de muntanya.
L'increment del nombre de persones amants de les excursions a peu està directament
relacionat amb l'auge dels valors relacionats amb la naturalesa, la salut i el patrimoni.
A més de les noves formes de turisme a àrees rurals i  naturals,  amb l'objectiu de
desconnectar de la quotidianitat de la ciutat  i  dels ritmes de vides molt  accelerats.
Cercant el contacte amb la natura i descobrir el patrimoni del món rural. 

2.3. El senderisme com una nova forma de turisme alternatiu

El turisme té una gran importància econòmica i  social  en el  món actual.  L’activitat
turística constitueix en si mateixa una experiència cultural. Tant la que va dirigida a
gaudir un monument, museu o espectacle, com la que únicament cerca gaudir d’un
ecosistema, paisatge o platja. Totes aquestes formes de turisme estan relacionades
amb el patrimoni d’una altra societat. La cultura és per tant, una part essencial de la
realitat humana, que condiciona la preservació d’identitats, cohesió social, defensa del
medi ambient, en definitiva, la sostenibilitat del desenvolupament. 

Els canvis i tendències del turisme convencional cap al turisme alternatiu, provoquen
l'aparició de nous productes i  activitats en el medi rural,  incloses a les muntanyes.
L'auge del turisme rural, la nova sensibilitat respecte a la conservació i gaudi de la
natura,  fa  possible  la  posada  en  marxa  de  nombroses  iniciatives  per  satisfer  les
necessitats i exigències de la nova demanda. Des d'un punt de vista turístic, un dels
mercats que ha experimentat major creixement en els últims anys ha estat el relacionat
amb  l'explotació  de  recursos  atractius  lligats  al  medi  rural  i  natural  degut,
fonamentalment, a la valoració creixent de la població als elements relacionats amb
l'espai  (natura,  tradicions,  artesanies,  etc.),  el  que ha produït  que es vegi  com un
territori d'oci, és a dir, un lloc d'oci per a la població.  

El  turisme de naturalesa es defineix com un tipus de turisme que es realitza a un
entorn rural amb riquesa natural, que existeix dins poblacions de petites dimensions,
les quals compten amb una certa riquesa històrica i patrimonial. Es troba per tant, a
meitat  camí  entre  el  pròpiament  cultural  i  el  rural,  però  sense  arribar  a  ser  cap
d'ambdós. No cerca la natura o la cultura únicament, sinó un equilibri entre elles (Royo
Vela, 2006). Aquest tipus de turisme té com a objectiu rompre l'estacionalitat actual del
turisme, augmentar i millorar la diversificació de l'oferta i la distribució geogràfica de la
demanda i arribar a consolidar-se com un turisme sostenible. 

L'oferta  d'activitats  turistíco-recreatives  en  el  medi  rural  i  natural  resulta  de  gran
diversitat,  per  exemple,  cal  distingir  pràctiques  amb  un  perfil  purament  recreatiu
(passeig,  pícnics,  contemplació  de la  natura,  etc.),  d'altres d'interès interpretatives-
educatives. O fins i tot, aquelles on prima la finalitat lúdica-esportiva. 

El Turisme actiu és una tipologia de turisme en el qual el motiu principal del viatge és
la intenció de practicar esport d'aventura. El turisme actiu està fortament lligat al medi
natural, ja que és on generalment es desenvolupa. Dins aquest tipus de turisme, les



activitats  que destaquen són l'escalada,  l'espeleologia,  el  ciclisme de muntanya,  el
senderisme, diversos esports aquàtics, paracaigudisme, entre molts d'altres. 

Per tant, el senderisme ha evolucionat, passant de ser una activitat d'oci informal a un
verdader  plantejament  turístic,  que  pot  generar  unes  importants  repercussions
econòmiques a escala local. 

La  serra  s'ha  consolidat  com  un  dels  principals  destins  de  senderisme  entre  els
operadors turístics europeus especialitzats en aquest  tipus de turisme. S'han editat
llibres, fulletons amb propostes d'itineraris, emperò encara no hi ha molts d'itineraris
senyalitzats. L'itinerari més important de  Mallorca és la Ruta de pedra en sec (GR
221), d'on s'ha elegit un petit recorregut per realitzar el cas pràctic. 

3. El patrimoni i la seva (re)valorització 

El patrimoni a despert un interès creixent aquests darrers anys i ha estat objecte de
reflexió en diversos fòrums. Constitueix un terme complexe caracteritzat, entre altres
moltes coses, per la seva diversitat semàntica, a causa dels diferents qualificatius que
sol acompanyar (natural o cultural, material o immaterial, tangible o intangible, urbà o
rural,  entre  d'altres).  El  seu  significat  ha  anat  evolucionant  i  ampliant,  des  de
l'apreciació de paisatges naturals,  valoracions de paisatges culturals, fins i tot sobre
manifestacions immaterials (Porcal Gonzalo, 2011).

Entenem  el  patrimoni  com  el  conjunt  de  béns  culturals  i  naturals,  tangibles  o
intangibles, generats localment, i  que una generació hereta i transmet a la següent
amb el propòsit de preservar, continuar i acréixer dita herència (DeCarli,2006). 

El patrimoni es classifica, segons la UNESCO, en diversos patrimonis amb la finalitat
d'agrupar  els  diferents  tipus  de  béns  i  facilitar  el  seu  estudi  i  tractament,  com es
presenta al següent diagrama: 
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Figura 1. Classificació del patrimoni segons la UNESCO. 

El patrimoni  natural  és el  conjunt  de béns i  riqueses naturals  o ambientals  que la
societat ha heretat dels seus antecessors. 

El patrimoni cultural és el conjunt de béns que constitueixen l'herència d'un grup humà,
que reforcen emocionalment el sentit de comunitat amb una identitat pròpia i que són
percebuts per altres com característics d'aquella societat. 

El patrimoni cultural-natural està constituït per elements de la natura, que es mantenen
en el seu context original, intervinguts d'alguna forma pels éssers humans. 

El paisatge es presenta com un fenomen de diversos elements (minerals, roques, sòls,
cobertura vegetal, formes de relleu) que generen una multiplicitat de combinacions i
variants. La valoració del paisatge també és diversa, ja que cada observador presenta
diferents mirades segons el seu propi coneixement i experiència. És a dir, el paisatge
posseeix  unes  qualitats  estètiques  formals  i  altres  de  no  formals,  de  caràcter
expressiu, lligades al passat, a l'experiència i a la percepció de l'observador (González
Bernáldez, 1981).  Per tant, el paisatge no és només la suma de les relacions dels
elements objectius  presents a un lloc,  sinó  també la convergència  de percepcions
subjectives  sobre  aquests  elements  i  relacions  (Ojeda  Rivera,  2005).  És  una
construcció simbòlica, que condensa i expressa diferents significats culturals, racionals
i sentimentals, ètics i estètics, i imaginaris i simbòlics (Ortega Cantero, 1998). 

Per  tant,  hem d'entendre  el  paisatge com una dimensió  patrimonial  que integra el
patrimoni natural i cultural. El patrimoni territorial és el territori, que no només és el
suport dels béns patrimonials, sinó que en si mateix posseeix un alt  valor patrimonial



(Ortega, 1998). L'any 1992 s'incorporen els Paisatges Culturals com a categoria en les
directius pràctiques o a la Guia Operativa per la implementació de la convenció del
patrimoni  mundial  de  la  UNESCO.  Els  Paisatges  culturals  són  el  resultat  de  la
interacció en el temps, de les persones i el medi natural, on el resultat és un territori
percebut i valorat per les seves qualitats culturals, producte d'un procés i suport de la
identitat d'una comunitat. 

Des  de  mitjans  del  segle  XX,  s'ha  generalitzat  la  percepció  social  de  la  població,
majoritàriament  urbana,  en  relació  amb  la  natura  i  la  interpretació  del  paisatge.
Aquestes noves formes d'interpretar l'entorn natural, que es poden articular en termes
econòmics,  simbòlics,  estètics,  de  salut,  d'oci  i  d'identitat  social,  es  varen  veure
ajudades per factors socials que tenen com el principal referent el romanticisme del
segle XIX.  Aquests factors,  es resumeixen amb la creixent  importància dels  valors
ambientals,  la  creació  dels  primers  parcs  nacionals  i  l'expansió  del  turisme
(Echavarren  Fernández).  En  aquest  context,  la  pràctica  d'activitats  recreatives  i
turístiques a àmbits naturals té un important desenvolupament, les tendències a escala
mundial indiquen que en els últims anys s'ha registrat un augment sostenible de la
demanda de visitants interessats en espais naturals  amb finalitats contemplatives i
d'activitats de contacte amb la natura (Vera Rebollo, 1997). 

El terme patrimoni està directament relacionat amb el concepte de valoració social, ja
que només el que és considerat valuós és digne de ser protegit, conservat, rehabilitat i
trames  a  generacions  futures.  El  patrimoni  col·lectiu  són  elements  identitaris,
connectats a diferents identitats col·lectives i amb una gran capacitat de contribuir al
seu  reforç  o  reconstrucció.  La  valoració i  protecció  dels  entorns  naturals,  rurals  i
culturals hauria de ser preservada, de manera que sigui possible observar i interpretar
amb major sentit l'evolució històrica que s'ha donat en els actuals espais. 

De l'ampli ventall de béns patrimonials que alberguen les àrees rurals de muntanya el
focus d'atenció es centra a les infraestructures territorials terrestres, més concretament
a les vies pecuàries, vies fèrries en desús i als camins històrics, gràcies al seu alt valor
patrimonial, simbòlic i cultural. L'abandonament i deteriorament de molts d'ells ha fet
que  durant  els  darrers  anys  es  produeixin  nombroses  iniciatives,  essencialment
turístiques, per a la seva recuperació i  valoració.  Per tant, partint del reconeixement
de  la  seva  importància  i  singularitat  d'aquest  patrimoni  s'ha  analitzat  el  canvi  de
funcionalitat i la seva revalorització, sobretot turística. 

El  patrimoni  és,  sense  cap  dubte,  un  factor  d’atracció i  per  mitjà  del  turisme  ha
d’aportar beneficis a la població local. Aquest s'ha convertit en un producte de consum
a través de la nova concepció de la societat de l'oci. Per tant, el patrimoni apareix com
un recurs social i recurs turístic, el qual pot generar riquesa. El reconeixement de la
riquesa dels  béns patrimonials  que alberguen el  camp i  la  muntanya,  així  com la
creixent  revalorització turística d'aquests espais permeten concebre el patrimoni rural
com un recurs turístic (Porcal Gonzalo, 2011). 

La  construcció  del  patrimoni  cultural  com  a  recurs  turístic  a  través  de  festes,
gastronomia,  conjunts històrics,  arquitectura,  paisatges culturals,  entre d'altres, s’ha
potenciat significativament a les societats actuals, on la població cerca cada cop més
activitats d’oci.  L'elenc de béns susceptibles de ser catalogats com a patrimoni és
ampli,  ja que està integrat per béns materials i  immaterials com paisatges, edificis,
productes de la  terra,  tècniques i  eines,  costums i  tradicions,  topònims,  etc.  Quan
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s’activa  el  patrimoni  es  recupera  la  memòria  col·lectiva,  es  pren  consciència  de
pertinença. És important evitar que el patrimoni es converteixi en un simple producte
turístic, el que produiria la seva degradació. Ara bé, la comercialització del patrimoni a
través del turisme, no sempre va en contra de la identitat, en alguns casos contribueix
a mantenir-la, recuperar-la, activar-la o inclús reformar-la. (Llorenç Prats 2006).

Les directrius  estratègiques comunitàries de desenvolupament  rural  afirmen que el
turisme és un sector decisiu pel desenvolupament de moltes zones rurals, ja que es
pot aprofitar el patrimoni cultural i natural. Els objectius d'aquestes directrius són, per
una banda, conservar i recuperar el patrimoni, i els recursos naturals i culturals del
medi  rural  a  través  d'actuacions  públiques  i  privades  que  permetin  la  utilització
compatible  amb el  desenvolupament  sostenible  (Cabrini,  2002).  I  per  altra  banda,
mantenir i diversificar la base econòmica. Ara bé, s'ha d'anar amb compte dels riscos
de  sobreexplotació  turística  d'un  patrimoni  no  renovable  i  fràgil.  Per  tant,  s'ha  de
conduir cap a la progressiva presa de consciència d'adequar la pràctica turística als
paràmetres de sostenibilitat i a l'aprovació de nombrosos acords al respecte amb el
medi  (Carta  de  Turisme  Sostenible  de  Lanzarote  de  1995,  Codí  Ètic  Mundial  pel
Turisme de 1999). 

4. El patrimoni com a recurs del senderisme

En  el  marc  de  l'adopció  d'una  visió  amplia  de  patrimoni  i  del  reconeixement  del
patrimoni  rural  com un recurs turístic  i  motor  del  desenvolupament  sostenible s'ha
observat una progressiva conscienciació del  valor patrimonial de les infraestructures
territorials de caràcter històric que vertebren el camp i la muntanya. Per tant s'estableix
una estreta relació entre el patrimoni, el senderisme i el desenvolupament del territori. 

Els  factors  que  condicionen  els  beneficis  econòmics  i  socials  del  senderisme són
diversos. En primer lloc, resulta imprescindible garantir el bon estat dels camins més
interessants,  és a dir,  assegurar-se del  bon estat  de la  infraestructura que suporta
l'activitat. També és important disposar dels equipaments que facilitin la pràctica del
senderisme,  entre  els  quals  destaca la  senyalització  dels  camins.  La  senyalització
suposa un avantatge competitiva pels destins turístics i  per tant ha de mantenir-se
adequadament. 

Les vies i camins constitueixen un component essencial dels paisatges. Formen part
de les infraestructures que vertebren i articulen un sistema territorial i  el connecten
amb altres, per això tenen un paper rellevant i estratègic, particularment a àrees de
muntanya, on els problemes d'accessibilitat han suposat tradicionalment un important
fre al  seu desenvolupament.  En concordança amb la seva funció (rural,  comercial,
religiosa, etc.) acullen fluxos de persones, mercaderies, idees, valors, que en molts
casos,  les  converteixen  en  valuosos espais  acumulatius  d'un  ric  llegat  històric  i
cultural. 

No es pot negar que s'ha produït un canvi d'ús de molts camins històrics que han estat
reutilitzats per fins turístics o recreatius. Això implica que es continua mantinguin un ús
públic, en aquest cas, acollint fluxos de persones que s'endinsen a peu, en bicicleta o
a cavall per practicar esport i estar en contacte amb la natura i el món rural. D'aquesta
manera,  s'ha  produït  una  posada  en  valor d'aquest  patrimoni  històric  i  a  la  seva
conversió a recurs i producte turístic.



Els  camins  tradicionals  són  precisament  els  més  indicats  per  la  pràctica  del
senderisme,  ja  que proporcionen una experiència  més rica i  agradable,  posant  en
contacte el senderista amb l'entorn. Aquests camins actualment estan orientats a la
pràctica  del  senderisme,  trekking,  cicloturisme,  quedant  integrats  dins  del  turisme
actiu, i en sentit més ampli al turisme de natura, encara que s'ha de reconèixer el valor
cultural i simbòlic que subjau en ells. Així mateix mantenen una forta vinculació amb el
turisme rural (Porcal, 2006). 

Gràcies al  procés d'adopció  d'una visió  amplia  en la  concepció del  patrimoni,  que
transcendeix al patrimoni rural, s'ha assistit a una progressiva conscienciació del valor
patrimonial de les infraestructures lineals de caràcter històric que vertebren el  món
rural i les àrees de muntanya, les quals tradicionalment han quedat relegades a un
segon  pla  enfront  d'altres  béns  com  Iglésies,  ermites,  palaus,  torres,  jaciments
arqueològics, molins, espais naturals singulars, entre d'altres. 

A més  de  constituir  una  estructura  viaria,  els  camins  tradicionals  contenen  valors
evidents que els converteixen en elements patrimonials singulars, tant per elements
construïts (arquitectònics i històrics), com elements paisatgístics, que doten de qualitat
les experiències basades amb el contacte i vivència dels valors naturals i culturals que
atresoren els espais rurals. 

De la mateixa manera que succeeix amb altres components del món rural, per a què
les  vies  i  camins  històrics  no  desapareguin  definitivament  per  l'abandonament,  és
necessari donar-los una funcionalitat. El turisme es planteja com una interessant opció
al respecte. Els camins han demostrat la seva capacitat per generar productes turístics
i d'oci, i per tant, les potencialitats que ofereixen per promoure i donar a conèixer els
territoris de muntanya, així com les oportunitats que brinden tant a la població local (en
termes d'ocupació, rentes i millora de la qualitat de vida) com als visitants i turistes que
es desplacen per satisfer les seves necessitats d'oci. Ara bé, s'ha de reconèixer que,
en molts casos, no es tracta d'una oferta suficientment desenvolupada i es cataloga
com una oferta complementaria. 

És molt important, tenint en compta l'acceptació de la seva identitat patrimonial, de la
seva riquesa i la seva singularitat, la necessitat de mantenir una extremada cura a la
seva  conservació,  manteniment  i  gestió.  A causa  del  fet  que  gran  part  d'aquests
camins  recorren  espais  de  gran  valor  paisatgístic,  ecològic  i  cultural  els  quals  és
necessari preservar. També cal tenir en compte no sobrepassar la capacitat de càrrega
per un ús recreatiu no regulat i excessiu. Ja que pel contrari, es produirà un declivi dels
sistemes agraris tradicionals i la desaparició d'un tipus de formes de vida. A més, es
recomana efectuar una ordenació del territori i gestió integrada del patrimoni i de les
activitats d'oci, entenent que els camins i vies lineals no constitueixen elements aïllats,
sinó que formen part d'un sistema territorial estructurat i dinàmic. 

4.1. Els Senders

Segons  la  FEEC  (Federació  d'entitats  excursionistes  de  Catalunya),  els  senders
consisteixen en itineraris documentats i senyalitzats per un procediment reglamentat.
Són  instal·lacions  esportives  d’ús  públic  per  a  la  pràctica  del  senderisme,  que  es
desenvolupen preferentment en el medi natural i sobre vies tradicionals. 

12



Els senders homologats, per una banda, han de preveure la possibilitat de ser utilitzats
per la majoria d’usuaris i usuàries i durant tot l’any, i poden estar regulats per motius
d’impacte ambiental i/o de seguretat. I per altra banda, han d'incentivar el coneixement
de l'entorn natural i dels elements de la tradició rural dels espais on es transita, cercant
una pràctica respectuosa cultural i ambiental (FEDME, 2004). 

Els senders homologats es classifiquen en els següents:

-GR®: senders de gran recorregut, amb un recorregut d’una longitud mínima de 50
quilòmetres.

-PR®-C: senders de petit  recorregut,  amb una longitud mínima de 10 quilòmetres i
amb una longitud màxima de 50 quilòmetres.

-SL®-C: senders locals, amb un recorregut de no més de 10 quilòmetres.

Puntualment,  la longitud dels senders de petit  recorregut  (PR®-C) i  senders locals
(SL®-C) podrà variar en funció de factors com el desnivell o la dificultat del terreny.
Aquesta decisió haurà de ser aprovada per l’Àrea de Senders prèvia justificació del
promotor.

L'equipament essencial d'un itinerari abalisat el forma lògicament la seva senyalització
(senyals  verticals  direccionals,  senyals  horitzontals  de  continuïtat  i  també  senyals
informatives i interpretatives). També es pot contemplar com a part de l'equipament, el
material  per a la seva divulgació (fulletons,  guies, etc.).  Fins i  tot,  es pot arribar a
incloure mobiliari  específic com miradors i  bancs de descans. Com infraestructures
dels  camins,  també  es  poden  incloure  elements  constructius  com  ponts,  murs,
empedrats,  entre d'altres.  Lògicament,  els  senders necessiten un manteniment  per
solucionar els problemes com l'erosió i el deteriorament dels seus materials. 

A Mallorca des dels inicis dels 90 s'han executat destacats projectes per recuperar i
restaurar  els  camins  de  muntanya,  seguint  fidelment  les  tècniques  tradicionals  de
construcció de pedra en sec.

5. Atraccions i motivacions del senderisme

L'elecció  dels  espais  naturals  per  realitzar  les  activitats  d'ús  recreatiu  i/o  turístic
responen  a  diferents  factors,  uns  propis  del  lloc  i  altres  propis  dels  usuaris.  Des
d'aquesta perspectiva es defineixen dues dimensions. Una física que considera els
factors geogràfics i una altra social, on s'interessa per les motivacions i valoracions
que defensen el comportament dels usuaris (Andrea Mosti, 2010). Un cop definit el
senderisme, les noves formes de turisme i el tipus de patrimoni que engloben aquesta
activitat, es poden establir les diferents atraccions i motivacions de les persones que
ho practiquen. 



La  classificació  de  Alhemoud  i  Armstrong  (1996)  divideix  les  atraccions  en  quatre
categories: 

1. Les atraccions naturals (àrees forestals, muntanyes, rius, etc.).
2. Les atraccions històriques (construccions antigues, viaris tradicionals, etc.).
3. Les atraccions culturals (religió, museus, arquitectura, fires, festivals, etc.).
4. Les atraccions artificials (parcs temàtics, etc.). 

Pel que fa al senderisme, cal dir que d'aquesta classificació, destaquen bàsicament
dos tipus. Per una banda, les atraccions naturals,  ja que l'activitat  es desenvolupa
generalment a zones naturals amb una alta qualitat paisatgística. I per altra banda, les
atraccions històriques, a causa de les diferents construccions que ens podem trobar
durant el recorregut. 

Les principals motivacions de la majoria dels senderistes solen estar relacionades amb
L'oci. Dins aquestes les més comuns són:

1.  La satisfacció  que proporciona el  contacte  amb la  natura.  Ens permet  conèixer
diferents  entorns  naturals  i  enriquir-nos  dels  coneixements  de  la  flora  i  fauna
autòctona. 

2.  La  desconnexió  dels  ritmes  de  vida  accelerats.  Realitzar  una  activitat  com  el
senderisme a espais oberts i allunyar-nos del nostre entorn laboral, ens ajuda a deixar
de banda els problemes i l'estrès.

3. El descobriment de nous territoris. Els llocs normalment més bonics i espectaculars
solen ser els més inaccessibles. 

4. Interès pel patrimoni cultural,  per tal d'ampliar els seus coneixements sobre una
zona (la seva cultura, historia, costums, etc.). 

5. La idea de practicar exercici físic saludable. És una de les formes de fer exercici
més  relaxadament,  ideal  per  recuperar  l'estat  físic.  A  més  ens  ajuda  a  prevenir
malalties cardíaques.

6. Cas pràctic: La ruta del Puig d'en Galileu

Per intentar demostrar els objectius marcats al treball, s'ha realitzat un estudi sobre
una ruta especifica de la Serra de Tramuntana. 

La finalitat és determinar les principals atraccions i motivacions de les persones que
practiquen el senderisme a la zona. Analitzar quin paper juga el patrimoni dins aquesta
activitat. I finalment, conèixer la valoració que fan els senderistes dels diferents tipus
de patrimoni que presenta l'àrea d'estudi. 
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6.1. Justificació de l'elecció de la ruta

La ruta elegida per realitzar el cas pràctic és la Ruta del Puig d'en Galileu.  L'elecció
d'aquesta ruta ha vingut donada per diversos factors que comentarem de tot seguit. 

Un dels factors claus és la localització de la ruta, com hem comentat anteriorment, la
ruta està situada dins la Serra de Tramuntana. La Serra és declarada Paratge Natural
l'any 2007 i  catalogada per  la  UNESCO com a patrimoni  de la  humanitat,  dins la
categoria  de  paisatge  cultural,  l'any  2011,  pels  seus  valors  paisatgístics,  culturals,
històrics  i  etnològics.  Valors  els  quals  són necessaris  per  a  la  realització  d'aquest
estudi. Per tant, era interessant triar un sender que es trobes dins d'aquesta. 

Dins tots els possibles camins o itineraris de la Serra, calia elegir un sender ben definit
i  senyalitzat,  amb una certa  divulgació  a través de pàgines webs i  fulletons  i  que
presentes una sèrie d'elements patrimonials, tant naturals com culturals. Per això es
va optar a escollir un tram de la Ruta de pedra en sec. El GR 221 proposa descobrir
els paisatges de pedra en sec de la Serra de Tramuntana a través de la xarxa d'antics
camins restaurats pel Consell de Mallorca. Els recorreguts dels quals, presenten una
combinació de vestigis històrics i paisatges de gran qualitat. 

Un cop feta aquesta primera preselecció, l'elecció final fou una mica més personal. Per
una part,  es va tenir  en compte temes com puguin ser la proximitat  de la ruta,  la
durada i la dificultat. Entenent que a rutes més assequibles es podria arribar a més
gent.  I  per altra banda, per tema  de previ coneixement de la ruta i  per l'interès i
valoració pròpia dels tipus de patrimoni que hi ha dins ella.  

6.2. Àrea d'estudi

L'àrea  d'estudi  pertany  al  municipi  d'Escorca,  el  qual  està  situat  a  la  Serra  de
Tramuntana, més concretament  al nord de l'illa de Mallorca.  El relleu del municipi és
molt accidentat, en ell, trobam els cims més alts de Mallorca, com el Puig Major (1.447
metres) o el Massanella (1.352 metres). Escorca s'assenta sobre una zona calcària, on
l'acció de l'aigua provoca processos de carstificació. Dins aquest municipi es registren
les  temperatures  més  baixes  i  les  precipitacions  més  abundants  de  Mallorca.  La
precipitació mitjana anual és d'aproximadament 1200-1300 l/m2. Climatològicament, a
l’igual que la resta de l’arxipèlag, es troba influenciat per l’entrada d’aire fred provinents
de l’Atlàntic i del nord d’Europa; i d’aire càlid procedent d’Àfrica. Tot plegat, fa que les
Illes Balears, caracteritzat pel clima mediterrani occidental, es caracteritzi per hiverns
suaus i estius calorosos.

Escorca és un municipi molt singular, sent un dels més extensos de Mallorca i un dels
que té una densitat de població més baixa. El municipi conserva gran part del seu
territori  intacte,  ocupat  per  la  vegetació,  on  destaca  per  una  elevada  proporció
d'endemismes. A Escorca es conserven els alzinars més extensos de Mallorca, com el
de Son Massip. 

El municipi compta amb una extensa xarxa de camins, alguns d'ells empedrats, els
quals eren l'única via de comunicació entre els petits nuclis habitats. Molts d'ells eren
també els que utilitzaven els carboners per transportar el carbó, o els que utilitzaven
els treballadors de pous de glaç. 



Figura 2. Mapa de localització de la zona d'estudi.

6.3. Patrimoni de l'àrea d'estudi

Com  hem  avançat  a  l'apartat  de  la  justificació  de  l'elecció  de  la  ruta,  el  sender
transcorre per un camí amb uns valors  paisatgístics, culturals, històrics i etnològics.

Basant-nos  amb  la  classificació  de  Alhemoud  i  Armstrong  (1996),  la  qual  ja  hem
mencionat  en  el  marc  teòric.  Podem  relacionar  les  diverses  atraccions  amb  els
diferents tipus de patrimonis. 

Per una banda, englobarem el patrimoni natural amb les atraccions naturals. I per altra
banda, lligarem el patrimoni cultural amb les atraccions històriques i culturals. 

Pel que fa a patrimoni natural, podem destacar la vegetació de la zona. Ressaltant el
Bosc de Son Massip, on la vegetació més representativa és l'alzina (Quercus ilex).
Durant l'excursió pel Puig, es poden observar també una sèrie d'espècies i formacions
vegetals que són característiques del clima de muntanya i endèmiques de l'illa. Un
exemple d'aquestes són:
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-Teucrium asiaticum: és una planta endèmica de les Illes Balears que podem trobar a
Mallorca i Menorca. El nom comú en català és "Brutònica".

Figura 3. Fotografia de l'espècie Teucrium asiaticum. Font: "Herbario virtual del Mediterranio Occidental.

-Hypericum balearicum: és una de les plantes endèmiques de les Illes Balears que
podem trobar per Cabrera, Eivissa, Menorca i Mallorca. El seu nom popular a les illes
correspon al terme d'Estepa joana".

Figura 4. Fotografia de l'espècie Hypericum balearicum. Font: "Herbario virtual del Mediterranio 
Occidental. 

El  patrimoni  cultural  destaca per  diferents elements  de pedra en sec,  tècnica  que
utilitza la pedra com a únic element de construcció i amb la qual s'han creat camins i
carreteres, carboneres, forns de calç, cases de neu, marjades, entre d'altres. A l'àrea
d'estudi destaquem els següents elements:



-La Casa de neu d'en Galileu: Depòsit de planta el·líptica, construïda l'any 1692 per
Antoni Català i que va funcionar fins a l'any 1908. Una casa de neu és un depòsit on
s'emmagatzema la neu i on es conserva el màxim de temps fins a arribar a l'època de
consum. Va ser restaurada entre l'any 2009 i 2010 pel Consell de Mallorca. Molt a prop
d'aquesta, trobam el porxo dels nevaters, on es resguardaven els treballadors. 

Figura 5. Fotografia de la casa de neu d'en Galileu. 

-La Casa de neu de Son Massip:  Un dels  primers  pous de glaç  documentats,  en
funcionament  entre  l'any 1616 i  finals  del  segle  XVIII.  Té planta  el·líptica  i  va ser
restaurat pel Consell de Mallorca entre els anys 2013 i 2014. 

Figura 6. Fotografia de la casa de neu de Son Massip. 
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-Les  Voltes  d'en  Galileu:  Camí  de  Ferradura  rehabilitat  pel  Consell  de  Mallorca,
construït també per Antoni Català per poder accedir als pous de glaç. Mitjançant un
conjunt de corbes que superen els quasi 250 metres de desnivell. 

Figura 7. Fotografia de les Voltes d'en Galileu. 

-Carboneres:  On es fabricaven rotlos de sitja per fer  carbó vegetal,  a través de la
combustió lenta de la llenya. 

Figura 8. Fotografia d'un rotlo de sitja. 



-Barraca  de  carboner:  On  vivien  antigament  els  carboners  el  temps  que  produïen
carbó. Aquesta en concert, es conserva amb una bona qualitat després de la seva
rehabilitació. 

Figura 9. Fotografia d'una barraca de carboner. 

El paisatge, com una dimensió patrimonial que integra el patrimoni natural i cultural, és
també un element a tenir en compte a l'hora de la valorització del patrimoni. El cim del
Puig d'en Galileu,  a 1181 metres d'altura, és un immillorable mirador del nord-oest de
la Serra de Tramuntana. Des del cim es pot observar les vistes a la Vall de Lluc, les
muntanyes més altes de Mallorca, la zona interior de l'illa i les badies de la zona nord.
Un altre lloc, on es pot considerar d'alt valor paisatgístic, és a la part superior de les
Voltes d'en Galileu, on podem observar les prades de canyís, amb la mar de fons. 

Figura 10. Fotografies de les vistes del Puig d'en Galileu. 
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6.4. Metodologia

La  metodologia  que  s'ha  utilitzat  en  aquest  estudi,  ha  consistit  en  la  realització
d'entrevistes  in situ,  mitjançant enquestes. S'han realitzat un total  de 47 enquestes
durant tres dies de treball de camp. 

Els dies els quals es realitzaren les enquestes foren: 

-Diumenge 7 d'agost de 2016. 
-Dilluns 15 d'agost de 2016.
-Dissabte 20 d'agost de 2016.

A la figura 11, es pot veure la plantilla que es va utilitzar durant les entrevistes, amb les
diferents preguntes. Al següent apartat, procedirem a explicar el per què de l'elecció de
les preguntes, juntament amb els resultats obtinguts. 

Figura 11. Plantilla i resultats totals de l'enquesta.

6.5. Resultats i discussió

És  important  recalcar  que  els  resultats  obtinguts  estan  estrets  d'un  mostreig  poc
significatiu, per culpa dels recursos i al temps per realitzar el treball. Emperò, el treball
no pretén res més que donar una petita aproximació dels resultats, per tal de donar
una resposta possible als objectius marcats. 

Com que només ens interessava la informació dels senderistes, la primera pregunta
era obligada. Coneixent si els enquestats segueixen o no la ruta, es pot destriar als
senderistes  de  les  persones  que  practiquen  altres  activitats.  De  les  quaranta-set
persones que realitzaren les enquestes, absolutament totes seguien la ruta establerta.



L'única diferència era la continuació d'aquesta, ja que certes persones continuaven el
trajecte  cap  al  Massanella  o  altres  zones.  Per  tant,  podem  afirmar  que  l'activitat
principal que es realitza a la ruta és la del senderisme. 

Un cop afirmat que els enquestats seguien un itinerari concret, la segona pregunta a
fer  era si  creien que hi  ha una bona senyalització de la  ruta.  Com hem comentat
anteriorment, la senyalització és un factor important pel senderisme, Pel fet que facilita
l'activitat i la localització del patrimoni. En el nostre cas, les dues cases de neu estaven
perfectament senyalitzades. El 89% de la mostra, va considerar que hi havia una bona
senyalització del camí. 

Figura 12. Fotografies d'exemples de la senyalització de la ruta. 

Seguidament,  es  plantejava si  l'elecció  de la  ruta era degut  a  atraccions  naturals,
històriques o una mescla de les dues. El 66% defensava que havia escollit la ruta per
atraccions naturals, el 4% per atraccions històriques i els 30% per les dues.

Respecte a les motivacions, demanarem que ens valorassin de l'1 al 5. Entenent el
nombre 1 com una motivació que no va influir gens a l'hora de fer  la sortida, i  el
nombre 5 com una principal motivació a l'hora de practicar l'activitat.  Destaquen el
contacte amb la natura i la desconnexió de la rutina, amb una valoració de 5, del 81% i
79%  respectivament.  La  motivació  de  l'interès  pel  patrimoni  cultural  té  una  certa
significació, si bé només el 13% la va marcar com a una motivació principal, el 36% i
32% dels enquestats la marcaren amb un valor del 3 i 4 respectivament. I segons la
següent taula, la motivació esportiva i el descobriment de nous llocs són motivacions
bastant significatives. 
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La valorització és una de les paraules clau de l'estudi i no podia faltar al cas pràctic.
Un cop explicat el tipus de patrimoni que hi ha a l'àrea d'estudi, i seguint amb el mateix
model que en les motivacions, consultarem als transeünts quina valoració feien del
patrimoni i del paisatge. La valoració encara que subjectiva, havia de tenir en compte
les característiques com el  seu valor  visual,  el  seu estat,  la  seva historia,  el  valor
d'identitat  col·lectiva,  el  grau de raresa o exclusivitat  de la  zona,  entre d'altres.  El
resultat fou el següent. 

El paisatge és l'element més valorat, un 83% dels senderistes li atorgaren el valor més
alt possible. Per molts, gràcies a les vistes espectaculars d'alguns sectors i per la unió
dels elements naturals i ambientals, amb els elements de pedra en sec. El conjunt del
patrimoni també fou altament valorat, encara que es feia una mica més d'èmfasi amb
el patrimoni natural que en el cultural. 

Un tema interessant, i que per tant es va consultar, era si els enquestats tenien un
coneixement previ  del patrimoni cultural  abans de fer  la ruta.  El 70% d'aquests,  ja
coneixia o tenia constància d'alguns dels elements culturals de la zona. Tot i així, la
major part afirmava que havia descobert o après alguna cosa nova sobre el patrimoni
amb aquesta darrera sortida. I  fins a un 30%, explicava que no tenia coneixement
d'aquest tipus de patrimoni. Per aquest motiu, per a certes persones, la pràctica del
senderisme  no  només  fa  que  descobreixin  nous  llocs,  sinó  també  nou  patrimoni.
Patrimoni el qual valoren al descobrir-lo. 

I per acabar amb l'enquesta, es realitzaren dues darreres preguntes lligades amb la
valorització.  Es  va  plantejar  la  importància  de  la  rehabilitació  i  conservació  del
patrimoni de l'àrea d'estudi. El 77% dels consultats, donaren molta importància a la
rehabilitació  i  conservació  del  patrimoni,  pels  quals  era  important  conservar  els
elements històrics i culturals de la població local. 



7. Conclusions

En primer lloc, cal assenyalar que es tracta d'una investigació amb una temàtica poc
treballada. És cert que per una banda, hi ha moltes publicacions sobre la valorització i
revalorització del patrimoni. I que per altra banda, existeixen molts treballs sobre la
importància de les activitats d'oci i turisme a zones rurals i de muntanya.  Emperò, no
hi ha gaires textos sobre les relacions entre aquestes dues temàtiques. 

Malgrat  el  treball,  no  tengui  una  gran  profunditat  teòrica  i  una  metodologia  molt
significativa, la qual pugui demostrar científicament els resultats que s'han obtingut, sí
que es pot arribar a una  aproximació dels objectius marcats.

Referent a l'objectiu teòric, s'ha demostrat la relació del senderisme amb el patrimoni.
El patrimoni actua com a recurs del senderisme, a través dels camins tradicionals.
Aquestes infraestructures compten amb un alt valor patrimonial,  amb paisatges que
integren  elements,  tan  naturals  com  historico-culturals.  Elements  els  quals  són
subjecte de la valorització social. On els visitants tenen molt en compte l'estat del camí
i el seu patrimoni. També cal incidir en la revalorització turística dels senders, els quals
mitjançant intervencions publiques i privades, són protegits, rehabilitats i conservats. 

Passant a l'estudi pràctic,  recalcant  que els resultats obtinguts són només un petit
sondeig de tota la possible mostra, i que només s'ha fet l'estudi d'una ruta, no es pot
arribar a determinar el valor real que tenen aquests i la corresponent justificació que es
fa de les dades extretes. Un cop fet aquest incís, segons les enquestes, el total de les
persones consultades realitzava senderisme a la zona i la gran majoria considerava
que hi havia una bona senyalització de la ruta. L'elecció de l'itinerari venia sobretot
donat per les atraccions naturals. Pel que fa a les motivacions principals a l'hora de
practicar senderisme, destaquen el contacte amb la natura i la desconnexió dels ritmes
de vida accelerats de la ciutat. La valoració del patrimoni, tant natural com cultural és
molt positiva i destaca la valoració del paisatge, a causa de la qualitat paisatgística de
l'àrea d'estudi. Un fet significatiu, el qual no estava plantejat en els objectius inicials, és
la funció del senderisme com a descobridor de patrimoni  cultural.  Encara que una
important  proporció  dels  enquestats  ja  coneixia  la  major  part  dels  elements
patrimonials,  una notable quantitat  de persones descobria construccions històriques
gràcies a la realització d'aquesta activitat. I per finalitzar, els senderistes incideixen en
la  importància  de  la  rehabilitació  i  conservació  del  patrimoni  col·lectiu,  el  qual  és
identitari de la cultura de la societat autòctona i pertany a la memòria col·lectiva.  
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