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La causa 2020 d’Apadrina un camí de Gratitud Pallars s’ha
centrat al Camí vell de Montsor, al municipi de La Pobla de
Segur, i ha estat promoguda per l’Associació Marques de
Pastor. El tram en el que s’ha actuat forma part de la primera
etapa del recorregut de El Cinquè Llac.
En la campanya d’apadrinament d’aquest camí s’han
aconseguit 8 donacions, de 6 padrins i padrines, per un
import total de 570,00 €. Això ha permès recuperar prop de 60
metres de l’empedrat (en pallarès es diu gravat) de dos trams
de camí, gràcies a la feina de Josep Segarra, mestre de paret
de pedra seca.

Aquest any per l’actuació no s’ha pogut comptar amb
voluntaris donat que l’Associació Marques de Pastor es va
veure obligada a cancel·lar la “Setmana de voluntariat”
degut a la situació general ocasionada per la Covid-19.

MUNICIPI: LA POBLA DE SEGUR
LONGITUD: 4,1
VALOR PER LA CONSTRUCCIONS
DE PEDRA SECA
EMPEDRATS, MURS SOBRE LA
ROCA MARE, CAMÍ EXCAVAT A LA
ROCA
INTERÈS: ALT
VOLUM DE FEINA: MIG
DIFICULTAT TÈCNICA DE
RECUPERACIÓ: ALTA
DIFICULTAT LOGÍSTICA: ALTA
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El saldo de 40,22 € s'incorpora a la nova causa
d'Apadrina un camí 2021: el camí de Beranui
als Plans, municipi de la Torre de Capdella.

GRÀCIES
Trobar finançament per a la recuperació de camins és tot un
repte, el mecenatge dels “padrins” resulta molt important. I
els fons recaptats determinen l’abast del tram de camí a
restaurar.
Apadrinar un camí suposa, de fet, vincular-se emocionalment
amb el passat i el futur d’aquestes muntanyes pirinenques.
Per això et donem les gràcies per ajudar-nos!

El projecte Gratitud vol ajudar a retornar a la natura, al
paisatge i al territori tota la felicitat que ens procuren. Gratitud
vol reforçar els vincles entre les persones —locals i visitants—
i els valors del territori a través de propostes de protecció de la
naturalesa i de recuperació de patrimoni.

"Els antics camins són
els fils de la memòria"

