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La restauració de camins i senders 
 
 

Albert Sorolla, director tècnic de Naturalea 
 

 
 

 

Camins i senders: eines per la qualitat de vida i millora de l’economia local 
 

Durant molt temps els Ajuntaments han valorat, com a elements de qualitat de vida dels seus 

habitants, les infraestructures per a la cultura i l'esport. Però també hi ha uns elements 

d'importància creixent, que ja són al territori, i que amb un esforç d'inversió molt menor que el dels 

esmentats, poden esdevenir una eina d'alt ús social: els camins. Un patrimoni que la gent ja està 

utilitzant tot i que no sempre té l'estat de conservació que hauria de tenir. 

El senderisme ben gestionat és un recurs turístic de primer ordre que si el clima ho permet, pot ser 

molt regular al llarg de tot l'any en un àmbit menys massificat, i pot ajudar substancialment a 

l'economia turística, i de rebot a l’agrícola i ramadera de molts territoris. Però aquest procés de 

recuperació del patrimoni no es pot fer de qualsevol manera. Cal buscar les millors traces, 

generalment les originals, cal restaurar amb criteri per garantir la funcionalitat i conservar les 

particularitats, i cal fer-ho amb personal ben preparat per deixar ben feta la feina. 

 
 
 

 

No fa pas tant de temps, en algunes zones fa menys de 

100 anys, la comunicació dins el territori es feia a través 

d’una xarxa de camins i senders. En construir les actuals 

carreteres i vies de tren, bona part d’aquesta xarxa es va 

destruir però encara queden molts d’aquells antics 

camins. 

 
La majoria dels camins estaven fets per la gent de la zona 

i amb els materials que tenien disponibles.  

Estaven preparats per l’ús que en feien, així en zones obagues i molt humides estaven empedrats, 

els grans desnivells eren afrontats suaument per permetre el pas dels traginers, etc. Aquest fet fa 

que la diversitat i particularitat de molts d’aquests camins sigui increïble.  
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Disposem d’un ric patrimoni de senders fruit de l’ús del territori que n’ha fet l’home al llarg dels 

darrers segles. Des de les calçades romanes als senders oberts per l’inici de les activitats de 

producció d’energia del Pirineu, tenim un ampli ventall de petits tresors. Fins i tot, actualment es 

fan nous camins amb criteri i recursos que passen a engrandir aquest patrimoni.  

 

     
 

Paral·lelament, la millora en la qualitat de vida i l’esperança de vida dels humans fan que cada cop 

tornem més als espais naturals i rurals. La gent disposa de més temps lliure i té millors condicions 

de salut. S’han recuperat molts dels rodals de les ciutats amb moltes i variades ofertes esportives 

per a la població. 

 

      
Creació d’un nou sender a Mon Sant Benet aprofitant les infraestructures presents 

 
 

Arreu veiem gent caminant, corrent i amb bicicleta. Quan arregles un camí prop de zones urbanes 

aquest és immediatament adoptat per la població i el seu ús és elevat. Algunes actuacions però 

s’han projectat des d’un despatx aliens a la zona que els acull, i no aprofiten els recursos i 

paisatges presents.  

La mateixa falta de integració amb el territori la pateixen per les mancances en la facilitat de 

manteniment i molts són infrautilitzats. La gent ja no es conforma amb qualsevol cosa. 
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Actualment sembla que el tema va a més, i engloba cada cop amb més incidència un important 

potencial turístic. El senderisme és un recurs turístic de primer ordre com es manifesta en l’èxit de 

totes les iniciatives per a la seva promoció. 

 

 

      
Restauració d’un empedrat al Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

 

 

 
Arranjament de les escales d’inici del sender al Matagalls des de Coll Formic.  
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Cada cop més els Ajuntaments ja han inventariat els seus camins i alguns ja han començat a 

treballar per garantir la seva conservació. Al mateix temps l’increment de visitants en zones 

naturals i rurals coincideix amb una densitat menor d’habitants en aquestes àrees. La població 

rural sempre ha contribuït a la conservació d’aquesta xarxa per la seva pròpia activitat. El resultat 

és una gran densitat de senders per accedir a una mateixa zona, mal estat dels camins, confusió 

en els traçats,... que influeixen directament en una degradació del paisatge. Aquesta massificació 

d’alguns trams i l’elevada densitat de senders en altres comporta la necessitat de gestió. Ens cal 

doncs una aposta decidida cap a la conservació i ordenació de camins.  

   

    
Creació d’un sender a Coll Formic 

 

Ordenació i senyalització 
 

Cal tenir en compte la gran importància de la mobilitat territorial allunyada de les grans carreteres.  

En aquest sentit, cal fer projectes seriosos per definir la xarxa de camins i degut a la seva extensió 

definir-ne categories igual que hem fet amb les autopistes, autovies i carreteres. La gran quantitat 

de camins fa que la senyalització, uniforme a l’hora de destacar la importància de tots ells però 

totalment diversa en coloracions i tipologies, fa que només ens porti a una major confusió. Cal fer 

una xarxa principal (camins amples i fàcils) i un o dos nivells de xarxes secundaries gestionades 

des d’un punt de vista més local. La senyalització ha de ser senzilla, clara, entenedora i capaç 

d’englobar i facilitar la circulació per l’extensa xarxa.  
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El sendersime com a recurs turístic 
 

En el món existeixen moltes ofertes per fer activitats de senderisme. Per poder oferir aquest 

recurs cal paisatge, l’existència de patrimoni arqueològic, i serveis o infraestructures. 

 

El primer requeriment es deu al territori, el segon a la capacitat d’aprofitar el poblament, els 

recursos de l’indret i l’ús històric del territori. El tercer, i molt important, és el servei o 

infraestructures en els que es podrien definir tres paquets: 

• Itinerari i traça del camí. 

• Senyalització i informació. 

• Serveis per dormir, menjar... 

 

Malgrat que l’itinerari és definit bàsicament pel territori, quan esdevé recurs turístic sí que convé 

entendre a quin públic va adreçat, i entre la rica xarxa de senders escollir aquell que més encaixa 

al criteri global de la proposta. També és important restaurar i consolidar adequadament el camí 

per garantir el seu bon estat futur com a traça i per la conservació dels seus elements patrimonials 

que li donen un plus de qualitat (murets, barraques, empedrats...). 

 

Per altra banda, convé una bona senyalització de tot el tram per tal que l’usuari, independentment 

de les seves capacitats d’orientació o de coneixement del territori, pugui seguir el camí. Tot i que 

un itinerari sigui fàcil de seguir, l’usuari agraeix sempre disposar de informació: traces, recursos... i 

cada vegada més uns tracks que ajudin a orientar-se i conèixer les característiques del camí. 
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Marges de fusta amb troncs de la zona i fusta tractada. 

Abans i després. Camí de la font del Rector a Sant Just Desvern  
 

Un tema que sovint queda a segon terme però amb una gran importància tant per l’èxit com per 

les repercussions en l’economia local, són els serveis. Una xarxa de senders amb un bon sistema 

d’espais on menjar i dormir pot guanyar molts adeptes ja que pot facilitar el seu ús a un usuari 

menys especialitzat. 

 

Restaurar camins és un art no una cursa 
 

La restauració de camins és un treball especialitzat no reglat, però que compta amb molta gent 

amb un alt grau d’expertesa. Cal tenir la capacitat de trobar la traça més adequada. Com a 

exemple, un esllavissada de fa 100 anys pot crear un estrany punt amb pujades i baixades 

totalment integrat. Cal treballar les tècniques de la pedra en sec, dels empedrats o dels drenatges 

en un treball mixt entre tècnic i operari. 

 

Si no es vol restaurar bé, millor esperar. El resultat de les males pràctiques en restauració de 

camins pot ser una obra efímera o una transformació dramàtica de l’estructura del sender. Un 

exemple d’aquest darrer cas seria fer esglaons de formigó en trams molt naturalitzats. Hi ha 

alguns parcs naturals i ajuntaments que davant la falta de pressupost per aquests temes opten per 

més metres restaurats amb menys qualitat.  
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No és tan difícil fer una inversió continua però petita amb 5, 10 o 15 anys per fer una restauració 

ben feta. Amb les tècniques ancestrals i els productes i coneixements actuals una obra ben feta 

pot tenir una gran durabilitat i un molt baix o nul manteniment. 

 

 

Reflexions sobre les tècniques de restauració 
 
Intervenir en els camins comporta avantatges de molts tipus. El primer factor a considerar és que 

un camí restaurat elimina dreceres. La concentració dels usuaris en una única traça elimina el 

nivell d’impacte dels entorns ja que en concentrar al màxim el punt de pas fa disminuir el trepig i 

l’erosió. 

 
 

La pèrdua de diversitat vegetal és un fet en molts dels marges dels senders. Un cop concentrat el 

pas és necessari controlar els efectes propis de la circulació, ja siguin de forma directa, com 

l’erosió del sòl, o indirecta, al incidir sobre la escorrentiu de l’aigua. En moltes ocasions els camins 

actuen recollint i concentrant l’aigua, com un torrent, que al circular per una zona trepitjada pot 

comportar pèrdues importants de sòl. 
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    Abans (setembre)    Després (octubre)   

      
Tècniques de cirurgia del paisatge al Matagalls mitjançant tepes prevegetats amb espècies de la zona. 

 
 

La intervenció en un camí també comporta avantatges socioculturals i paisatgístiques. L’estil de la 

restauració marca l’ús del camí. Per exemple, la restauració del Camí dels Monjos d’accés a la 

Mola en el parc natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac ha eliminat la possibilitat 

d’accedir al cim amb vehicle, fet que comportaria un impacte paisatgístic considerable i difícilment 

recuperable. La conservació de camins antics, patrimoni històric de gran valor, suposa garantir la 

seva supervivència. Per últim, la existència d’un camí atractiu pot contribuir a que aquells que 

viuen l’oci a la natura de forma exclusivament antròpica (4x4, quad, mountain bike, etc.) 

descobreixin un altre sistema per a gaudir del medi natural. Un camí amb un atractiu visual pot 

deixar de ser un anònim i per tant incrementa la demanda de conservació.  

 

 
Camí dels Bons Homes al Berguedà 
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El treball executiu en la restauració de camins, es un element bàsic per aconseguir els objectius 

mencionats. Un camí mal restaurat pot generar nous problemes o accelerar, si és el cas, la 

destrucció de trams antics. 

 

     
Accés al camí de la Font del Llor, Sant Llorenç del Munt 

 
 

Per cada actuació de restauració, millora o consolidació dels camins cal reunir funcionalitat i 

integració. Resulta imprescindible evitar qualsevol impacte degut a la obra: retirar totes les restes 

produïdes, evitar crear clars de vegetació amb el dipòsit de materials així com impedir l’erosió en 

l’entorn dels punts de treball. La base d’aquestes actuacions acostuma a ser la pedra i és 

necessari utilitzar pedres amb les mateixes característiques litològiques i cromàtiques que les 

presents a la zona, evitant recol·leccions intensives. Així, aconseguim una obra integrada, 

pensada per formar part del paisatge, sense convertir-se en un element aliè a l’espai que destaqui 

més del compte. 
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També resulta d’interès en definir las actuacions, escollir la traça més adequada, buscant traçats 

originals, eliminant duplicacions i dreceres desmarcant les entrades i/o sortides. La primera 

preocupació de la restauració d’un camí és l’aigua, principal element de la seva degradació. Per 

tant es tracta de treure o dispersar-la de tants punts com sigui lògic o viable en funció del pendent 

i característiques del camí. Hi ha diversos sistemes per treure l’aigua dels camins, el més eficaç 

és la construcció de trenques o punts de drenatge. Es tracta d’estructures que creuen el camí de 

forma inclinada per acompanyar i evacuar l’aigua.  

 

En zones amb desnivells importants aquests punts de drenatge es construeixen amb pedra vista. 

Aquesta tècnica evita l’erosió del drenatge i permet un fàcil manteniment. Resulta bàsic controlar 

el punt on l’aigua surt definitivament del camí, el final del drenatge. Aquest cal ubicar-lo en una 

zona on l’impacte de la sortida de l’aigua sigui mínim i és necessari instal·lar pedres per a 

dispersar el flux de l’aigua. 
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La densitat de desaigües per metre lineal de camí resulta un element bàsic per impedir 

concentracions d’aigua excessives i depèn del pendent i les característiques orogràfiques. En llocs 

amb pendent important resulta pràctica la construcció d’un esglaó que també actuï com a via de 

drenatge. 

 

 

 

Un segon element implicat en la restauració de camins és el control de l’erosió, ja sigui pel pas de 

la gent com per la circulació de l’aigua. En el cas de l’aigua els drenatges mencionats, la 

disminució de pendent i la retenció de sòl amb esglaons són les tècniques més efectives. També 

resulta una tècnica interessant la construcció en alguns punts d’estructures de retenció de 

sediment que ajuden a anivellar el camí, faciliten el pas i redueixen l’erosió.  
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L’erosió deguda al pas de la gent és més elevada a mesura que augmenta el pendent, la 

construcció d’esglaons reté el sòl i suavitza el pendent millorant el control. Una altra pràctica per 

evitar aquest tipus de problemes és la clara senyalització de l’amplada del camí mitjançant 

algunes pedres aïllades, murets, troncs semi-enterrats, etc. depenent de l’entorn on es situen. 

Marcar clarament el pas i desmarcar, amb els mateixos sistemes les entrades i sortides de 

dreceres, tenen efectes molt positius per a la recuperació de la vegetació post-actuació dels 

entorns. La simple disposició de restes vegetals en les dreceres tenen una incidència 

extraordinària.  

 

       
Trasllat en helicòpter del material necessari per a la restauració de camins  

en zones de muntanya i de difícil accés. 
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En resum, un conjunt d’actuacions que impliquen un cert grau d’intervenció en el territori però que 

resulten un element essencial per garantir la màxima integració paisatgística i per millorar l’ús de 

l’espai per part dels visitants fent que disminueixin els impactes secundaris. En aquests temps de 

gran afluència en entorns naturals, els senders recuperen un protagonisme que havien perdut en 

aquests darrers anys. 

 

 

       
Treballs de restauració i consolidació del camí dels Monjos 

 

 

 

 
Escales de pedra al Tagamanent 
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Tècniques de cirurgia del paisatge al Matagalls mitjançant tepes prevegetats amb espècies de la zona. 
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Creació d’un camí de ronda per reconduir el transit de visitants al PEIN de la Punta de la Mora. Tarragona 
 
 
 

   
 

Restauració del camí de Sant Pere de Ribes a Sitges en el tram de Ribes  
 
 

 
 
 
 
Totes les imatges que es mostren en aquest article són d'intervencions realitzades per Naturalea. 


