Un parèntesis per als
vostres sentits
( B )

El Baridà és un parèntesis
per als vostres sentits....
Deixeu-vos seduir per les
moltes possibilitats que
us regala aquest petit
territori en el vell mig
dels Pirineus.

El Baridà...un secret molt ben guardat

Prat de Cadí: Excursió a un dels paratges més bells de la serra del
Cadí, dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró, amb impressionants
perspectives de la seva muralla nord. Tot el recorregut està
senyalitzat

amb

les

marques

blanques

i

grogues el

PR

C-121.

Aquesta ruta es pot complementar amb la de "Béixec, Estana, pla
de l'Àliga, Bima, Béixec" o altres que us permetran conèixer la
“baga” del Baridà.
Camins de Bast de Cava: Els camins de bast són camins ancestrals
plens d'història i de vivències singulars. L'orografia abrupta en va
condicionar el traçat i l'ús. Unien valls i pobles, permetent només el
pas a peu de persones i d'animals. A través d'ells es transportaven
les mercaderies, es duia el blat a moldre, s'anava a aplecs i
festes...

Com

a

úniques

vies

de

comunicació,

van

esdevenir

referències topogràfiques obligades. Durant el segle XX, però,
l'obertura

de

carreteres,

el

despoblament

i

l'abandó

de

les

activitats rurals tradicionals gairebé van relegar a l'oblit les
seves traces centenàries. Recuperar els vells camins del Baridà és
recuperar-ne l'essència i l'origen. A la vegada, els nous usos que la
societat

actual

els

hi

dóna

permeten

fixar

un

patrimoni

mereixedor d'ésser conservat.
El Parc dels Búnquers de Martinet: Durant els anys quaranta del
segle XX, als Pirineus es va construir una impressionant línia de
defensa que durant molt de temps ha estat envoltada pel secret
militar, la línia Pirineus coneguda popularment com a Línia “P”. Un
secret molt ben guardat i després oblidat. Avui en dia posa a
l’abast de tot el pública algunes d’aquestes fortificacions de
ciment armat, adequades i preparades per ser visitades en el marc
d’una proposta turística diferent.
Els espais naturals del Baridà: Tres són les figures de protecció del
medi natural que conflueixen a la subcomarca del Baridà: el Parc
Natural del Cadí- Moixeró, espais EIN i espais de la Xarxa Natura
2000.Del total de superfície del Baridà, 12.413,37 hectàrees estan
catalogades i protegides pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i
corresponen als EIN de Serres del Cadí- Moixeró, Riberes de l’Alt
Segre, Tossa Plana de Lles – Puigpedrós i BeneïdorAl Baridà hi ha sis
espais que pertanyen a la Xarxa Natura 2000: la Tossa Plana de
Lles-Puigpedrós, Beneïdor, Riu Verneda, Riberes de l’Alt Segre, Riu
de la Llosa i Pre-Pirineu Central català

Un parèntesis per als teus sentits!
La fàbrica de la Llana d’Arsèguel: Arsèguel és un poble petit on
gairebé tota la població es concentra dalt d’un turó, als peus de la
serra del Cadí, però a baix a la vall, al costat del Segre i el pont que
serveix per travessar-lo, hi ha un petit nucli amb algunes cases
conegut com a Pont d’Arsèguel. En aquest punt s’hi va edificar a
principis del segle XX una fàbrica de llanes que ha funcionat a ple
rendiment fins fa poc temps. Actualment, és un espai obert al
públic on s'explica el procés de producció artesana dels teixits de
llana.

Al

poble

d’Arsèguel

també

sentireu

de

fons

la

música

tradicional ( seu de l’escola folk dels Pirineus ) i el darrer cap de
setmana de juliol la trobada d’acordionistes dels Pirineus. També
si esteu atents sentireu els bandolers que va viure en aquest
entranyable poble del Baridà
Senders de Lles de Cerdanya: Moltes són les visites i les rutes
obligades al municipi de Lles, algunes d’elles dins de les Pistes
d’esquí nòrdic de Lles o Aransa. La Tossa Plana de Lles és el segon
cim

de

major

altitud

del

Pirineu

Oriental

i

es

tracta

d’una

muntanya de formes suaus que s’aboca sobre una extensa zona
boscosa i podeu accedir-hi a partir del refugi de Cap de Rec durant
tot l’any. Una altra joia del municipi és la vall de la Llosa , pas
natural on conflueixen camins històrics i moltes històries de
bandolers,

contraban,

bons

homes,

bestiar...

També

són

molt

coneguts els estanys repartits per les seves muntanyes ( de la
Pera, de l’Orri, de la Muga, etc.. )

Agroalimentació

amb

compromís.

matèries primeres produïdes al

Elaborats
territori

i

a

partir

seguint

de

les

mètodes

tradicionals fan que identifiqueu el producte de primera qualitat
amb un paisatge i un territori. Aquesta estreta vinculació amb el
territori fa que siguin activitats no agressives amb el medi, ans
al

contrari, respecten i fomenten la recuperació de varietats,

l’activitat agrícola, les bones

maneres i retorn de població en el

món

a

rural.

econòmiques

També
i

ajuden

ambientals

en

no

crear

el

transport

excessives
i

despeses

fomenten

la

recuperació i conservació d’un paisatge viu amb les persones com a
protagonistes. Aquest producte el podeu trobar al comerç local, als
restaurants i a les pròpies explotacions on us rebran amb una

Som poca gent i moltes persones...vine a compartir.

On ens podeu trobar?

Consultes:

Per saber-ne més….

elbarida@gmail.com

Facebok /elbarida

Twitter/elbarida

