
Entrevista amb Bernard PIQUEMAL, alcalde d’Auzat

Bon dia senyor Alcalde. Ja fa tres anys que es va iniciar el projecte “Fer de la frontera un camí cap a la formació”. 
Ens trobem a pocs mesos abans que finalitzi la primera etapa del projecte. Què pensa de la feina realitzada fins 
ara?

Bon dia. Aquest projecte porta tres anys d’implementació tècnica amb un gran volum de treball al darrere i final-
ment veiem el resultat del nostre recorregut i treball transfronterer. Si comptem tota la tasca duta a terme, con-
tinuació de la dels nostres predecessors que ja desitjaven enfortir els llaços en ambdues bandes de la frontera, 
podem dir que realment hem marcat el començament d’una llarga aventura la qual ens permetrà obrir nous 
camins i col·laboracions per al nostre desenvolupament.

Quins han estat els majors reptes fins ara?

Òbviament, els problemes administratius per a la construcció de l’alberg com a punt de suport al camí i a la 
formació. Aquest edifici no solament marca l’inici del camí sinó que també és el punt neuràlgic de la formació 
acadèmica i professional organitzada pels tres països en el seu propi entorn empresarial: la muntanya. Aquest 
espai també ha d’oferir als excursionistes i als visitants àrees de descobriment, interpretació i informació sobre la 
muntanya, promoció de senders, i, sobretot, l’accés al camí transfronterer. 

Quins han estat els reptes amb major èxit?

Les reunions amb els nostres socis, les aspiracions comunes, les sessions de treball conjuntes, els debats i els 
desafiaments. La valoració d’un bonic camí que uneix França, travessa Andorra i arriba a la Seu d’ Urgell a través 
de molt variats i rics paisatges.

Un dels nostres èxits ha estat el d’adaptar-nos ràpidament als problemes de 
construcció trobats i així oferir una alternativa al projecte i a la vall, traslladant 
la ubicació d’un allotjament de muntanya al costat de la Plaine des Sports. Es 
tracta d’un centre de suport per a activitats de muntanya i de formació. Paisat-
gisme, estalvi d’energia, construcció mixta tradicional, ús de fusta, i teulada 
simplificada de zinc i pissarra són algunes de les característiques d’aquesta 
construcció. Amb un confort adaptat a les necessitats dels visitants també 
oferirà allotjament per estades i grups.

 

A quin públic es dirigeix aquesta infraestructura?

A tot tipus de públic: s’hi faran tallers, cursos de formació, seminaris, activitats per a grups i famílies., etc. Situada 
prop de la muntanya, al camí i a la Plaine des Sports la fa molt atractiva per a tot tipus de públic vinculat a l’esport, 
la natura i el turisme actiu. L’edifici està dissenyat per construir-lo de manera ràpida i sostenible. Comptarà amb 
una capacitat de 50 llits, un parc i una terrassa protegida del trànsit, un restaurant, una sala de reunions... Se’n 
preveu l’obertura per a la primavera del 2014.

EDITORIAL. La recta final
Reunions tècniques i de treball, reunions de direcció, jornades, viatges, preparatius. El projecte Fer de la 
Frontera un Camí cap a la Formació es troba en plena activitat en la seva recta final. Aviat es podran avaluar 
els resultats i la feina feta durant els tres últims anys. Però el més important no és arribar a la fi del projecte 
POCTEFA, sinó la voluntat de seguir treballant conjuntament en el futur, aportant més vitalitat i riquesa al 
projecte i sent doncs el començament d’una nova etapa.  
                      A. Batalla, Alcalde de La Seu d’Urgell

A. Blasi, President del’EMD de Bescaran  
A. Boixeda, director de l’INEF Catalunya

T. Marín, representant dels  Comuns d’Andorra 
B. Piquemal, Alcalde d’Auzat

Per a més informació del projecte  www.ffcf-poctefa.com i www.inefc.cat
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      El Camí de Retrobament
Després de molta feina i de referir-nos a l’itinerari sorgit d’aquest projecte com a 
camí transfronterer, aquest ja té nom propi: el camí de retrobament.  S’ha escollit 
aquest nom per la gran vinculació del seu significat amb la filosofia i objectius 
del projecte: retrobament dels territoris, retrobament dels antics camins de pas-
tors, retrobament amb les activitats agrícoles i ramaderes del passat, retroba-
ment amb els nostres avantpassats,… i aquest mateix significat és el que vol 
transmetre  el seu logotip. La imatge del camí de retrobament representa una 
petjada formada per mig peu descalç i mig peu amb l’empremta d’una bota de 
muntanya, unificant tradició i modernitat, l’empremta dels nostres avantpassats 
amb la nostra, l’esport i la natura. 

El logotip és de color verd. Hi ja dos itineraris assenyalats però cada itinerari 
compta amb un color específic per diferenciar-los fàcilment: l’itinerari esportiu 
s’identificarà de color vermell mentre el familiar s’identificarà amb el blau cel. Els 
trams comuns se senyalitzaran amb el logtip meitat en vermell i meitat en blau.

Pròximament estarà disponible la pàgina web del camí de retrobament (www.camideretrobament.
com) amb tota la informació referent al camí, els itineraris, els allotjaments, punts d’informació, fitxes 
descriptives de les etapes, etc. Aquesta web serà un espai on el senderista trobarà tota la informació 
necessària per planificar la seva activitat. 
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Presentació del Camí de Retrobament al Saló Internacional del Turisme de Catalunya 
El 19 d’abril es va presentar per primera vegada el Camí de Retrobament 
al Saló Internacional del Turisme de Catalunya. La presentació realitzada 
pels representants polítics de cada territori i pel responsable del projecte 
de l’INEFC, Feliu Funollet, és a la web del projecte (www.ffcf-poctefa.com), 
així com el recull de premsa on es detallen les característiques del camí.

El dia de la presentació es va fer a l’INEFC una reunió de direcció del pro-
jecte Fer de la Frontera un Camí cap a la Formació (FFCF) amb l’objectiu 
de crear les futures bases de col·laboració quan s’acabi el programa 
POCTEFA. 

Presentació del projecte FFCF al seminari
 “El turisme dins d’un context transfronterer”

El nostre projecte va ser un dels seleccionats per presentar-se al primer seminari de formació transfron-
terer “El turisme en un context transfronterer: desafiaments i potencialitats”, organitzat per l’Institut 
Francocatalà transfronterer-Universitat de Perpinyà.

L’objectiu del seminari era compartir les bones pràctiques i les pro-
blemàtiques existents en 3 projectes transfronterers en actiu. Els       
altres projectes que es van presentar són: RES’PIR, Gestió de qualitat 
per a un turisme actiu sostenible en l’espai Pirineu-Mediterrània, i el 
projecte RTAPB, Rutes turístiques Ariège-Pirineu-Berguedà.

Després de les presentacions es va obrir un debat entre el públic i 
les persones ponents sobre les necessitats del treball conjunt i de 
les potencialitats dels projectes transfronterers, així com sobre la 
importància d’identificar els problemes i diferències legislatives ex-
istents entre països que encara s’han de resoldre, tot i pertànyer a la 
Unió Europea.
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Cursa de muntanya Transfronterera del Camí de Retrobament

El passat 9 de novembre va tenir lloc la primera cursa de muntanya 
“Camí de Retrobament”. Aquesta cursa de 26 quilòmetres de distància 
i un desnivell positiu acumulat de 1.981 metres va sortir de la zona es-
portiva de la Seu d’Urgell fins a la parròquia de Sant Julià de Lòria a An-
dorra . La major part del recorregut coincideix amb l’itinerari del Camí 
del Retrobament passant per Llirt,  Estamariu, la Rabassa i Naturlandia, 
punt en què es desvia per baixar fins al parc del Prat Gran de Sant Julià.

La participació en aquesta primera edició ha estat de 230 participants, 
amb la victòria en la categoria masculina de Marc Alonso i en catego-
ria femenina de Roser Estañol. L’organització de la prova n’ha fet una  
valoració molt positiva d’aquesta, destacant la gran acceptació per 
part dels participants i l’èxit organitzatiu, i ha reafirmat la voluntat ex-
pressada des del primer moment que aquesta Travessia Transfronter-
era Camí de Retrobament sigui una prova amb vocació de futur i que 
es vagi consolidant al llarg dels anys com un esdeveniment important 
en el calendari de les curses de muntanya.

Col·laboració amb la International Nordic Walking Federation i l’Associació 
esportiva Nordic-Walking Esport de la Seu d’Urgell
El passat mes de juny un grup d’alumnes de 2n curs van realitzar el Camí de Retrobament. En-
guany es va comptar amb la col·laboració de la International Nordic Walking Federation (INWA) 
que va realitzar una formació a l’alumnat sobre marxa nòrdica durant els 5 dies d’itinerari per l’Alt 
Urgell, Andorra i l’Ariège. Els monitors van ensenyar l’alumnat la tècnica d’aquesta activitat, amb 
més adeptes cada dia, mitjançant diferents activitats al llarg del camí. En finalitzar la formació, 
l’INWA va lliurar als assistents un certificat d’iniciació a la marxa nòrdica. Els participants van 
valorar positivament aquesta nova experiència.

Aprofitant la realització de l’activitat, la resta de socis de l’Alt Urgell van organitzar una sortida de 
marxa nòrdica al costat de l’Associació esportiva Nordic-Walking Esport de la Seu d’Urgell que va 
acompanyar els nostres alumnes en una etapa del camí: de Bescaran fins a la frontera d’Andorra.

Aquesta és la primera col•laboració en el marc del projecte europeu entre l’INEFC, INWA i la resta 
de partenariat que es repetirà en un futur per a la dinamització i promoció del camí de retroba-
ment.
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Ajuntament 
de La Seu d’Urgell

Camp de treball de Bescaran, juliol 2013

El mes de juliol es va fer a Bescaran el segon camp de treball amb la 
participació de joves de diferents punts geogràfics. L’associació juve-
nil SACS-Pixies de la Seu d’Urgell era l’encarregada de l’organització 
i la logística de l’activitat que es va centrar en la neteja del camí, així 
com en la realització d’algunes tasques de manteniment i millora. 

Durant aquests dues setmanes  també es va dur a terme un tram del 
camí de retrobament i es va presentar el projecte FFCF als participants. 
La valoració per part de l’organització és molt positiva havent-hi la 
voluntat que esdevingui una activitat que es repeteixi tots els estius.

Jornada de treball amb els agents turístics del territori

El passat 14 de novembre es va celebrar a Andorra la Vella una jornada de treball per presentar el Camí 
de Retrobament i treballar possibles productes turístics. 

Van participar-hi 35 persones que provenien de diferents empreses 
turísticoesportives de l’Ariège, Andorra i l’Alt Urgell i oficines de turisme 
d’aquests territoris. Després d’un brifing sobre el projecte i la descripció 
detallada de les característiques del camí, es van crear grups de treball 
amb membres dels tres països per tal d’elaborar una anàlisi de la situació 
actual, valorar possibilitats de col·laboració en el futur així com identifi-
car necessitats de formació i millora del producte. A més, es van realitzar 
dinàmiques de grup per facilitar la interacció i l’intercanvi de punts de 
vista dels participants dels tres països i es van crear uns primers vincles 
per a una col·laboració a llarg termini.

Pàgina web del màster i retard en el seu inici 
El màster “Esport, Turisme i Desenvolupament Transfronterer” que organitza l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya amb la col·laboració de la Faculté de Sciences du Sport et le 
Mouvement Humain- Staps Toulouse de l’Université Paul Sabatier III i l’Escola Universitària 
d’Hoteleria i  Turisme CETT- Universitat de Barcelona ha hagut de posposar el seu inici al proper 
curs. Encara s’està treballant i invertint molts esforços per aconseguir que aquesta titulació sigui 
considerada un títol universitari oficial, i que respongui alhora a les necessitats del mercat laboral. La 
pàgina web del màster la podeu consultar clicant sobre l’enllaç http://php.inefc.net/master_etdt.

Fo
rm

ac
ió

El
 m

às
te

r


