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Breu descripció del projecte El Camí
El Camí és un projecte de país, cultural i turístic que uneix el nostre mercat cultural natural:
totes les comarques de parla catalana; un projecte fet participativament per la gent i entitats
de cada territori i que compta amb el suport de Parlaments, Governs Autonòmics, Diputacions,
Consells Insulars i Comarcals i Ajuntaments.
El Camí es defineix i se senyalitza a partir de la participació de persones, entitats i
administracions. Tot el traçat és des d’aquest 2015 practicable amb GPS i molts
dels trams, a més, estan senyalitzats.
El recorregut consta de l’itinerari físic senyalitzat, traces GPS disponibles al web i a les
aplicacions mòbils especialitzades, mapes descarregables, itineraris consultables a les xarxes
socials, guia web, espai web dels trams i dels municipis, Camipèdia (enciclopèdia territorial
oberta), xarxa d’establiments acreditats, carnet del caminant segellable i descarregable des de
la pàgina web, àlbums de fotografies col·laboratius, etc. Per al 2015 comptarem amb l’aplicació
mòbil pròpia d’El Camí.

El Camí en xifres
El Camí recorre 5.000 quilòmetres en 34 trams.
El projecte compta amb més d’11.000 “amics d’El Camí”, de diferents comarques que reben
periòdicament les nostres comunicacions, a més de centenars de col·laboradors voluntaris.
El Camí és a Facebook (amb més de 3.000 “M’agrada”), Twitter (més de mil seguidors) canal
de Youtube, i Instagram.
La pàgina web elcami.cat rep una mitjana de 6.000 visites mensuals i l’app Wikiloc on El Camí
té un espai preferent compta amb més d’un milió de descàrregues.
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Consideracions prèvies sobre els impactes
positius del Camí sobre Catalunya
I-

El Camí és una inversió de baix cost que repercuteix en la totalitat de les nostres
comarques, per convertir-se en element estratègic contribuïdor a la revitalització de
l’economia local.

II-

Comptem amb exemples de rutes com el Camí de Sant Jaume, que ha esdevingut de les
primeres indústries de Galícia.

III- El turisme basat en el senderisme cultural i experiencial és un dels sectors emergents de
més creixement els darrers anys i dels que tenen més perspectives. Així mateix, la
promoció d’un esport com el senderisme és actualment la base de qualsevol model de
vida saludable, promogut des de totes les instàncies i reconegut per la majoria de la gent.

IV-

El projecte El Camí connecta els recursos turístics i culturals existents en una marca
nacional i reparteix els usuaris per totes les nostres comarques, evitant la concentració en
les zones més saturades i l’estacionalitat dels visitants.
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Llocs de treball directes i indirectes generats a
Camí
Sectors de treball indirectes potencialment beneficiaris dels serveis que consumeixen els
turistes/caminants:
º Restaurants
º Hostals, allotjaments rurals, albergs, hotels, càmpings
º Botigues d’alimentació, forns, etc.
º Cafeteries i bars
º Serveis d’oci
º Complements de roba i calçat per al senderisme
º Productes autòctons de cada comarca, agrobotigues.
º Artesania
º Serveis de guiatge
º Transport públic i servei de taxi
º Visites a museus i altres equipaments
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2015, any clau pel projecte El Camí
Aquest 2015 hem assolit reptes molt importants per a la consolidació del projecte:
1. Hem implementat la nova pàgina web d’El Camí, amb mapes dinàmics, accessible des de
tots els dispositius i amb el disseny i la tecnologia al servei de l’usuari. En aquest enllaç es
pot fer la menció que se’n va fer a l’apartat Espai Internet del Telenotícies Migdia de Tv3.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Fent-el-cami-dels-PaisosCatalans/video/5501753/

Amb una forta presència de les Xarxes socials i dels
Establiments Adherits a la Xarxa d’Establiments d’El Camí
(XeC), el web www.elcami.cat permet una descàrrega senzilla
de les traces GPS, del Carnet del Caminant, així com
l’autoedició dels continguts dels Establiments Acreditats i dels
Ajuntaments.
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Pàgina autoeditable d’Establiment Acreditat:
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Per sortir a caminar, el cercador de trams, rutes temàtiques proposades o establiments és un
senzill mecanisme molt útil tant si es vol cercar per territori, com per durada o dificultat de la
ruta.
Cercador d’El Camí:

2. Ja està completat EL CAMÍ ARREU EL TERRITORI practicable amb la traça GPS. Una traça
que es pot descarregar als dispositius mòbils i fa que qualsevol persona pugui seguir-ne el
traçat sense que calgui que el tram estigui completament senyalitzat físicament.
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3. Ser present amb un lloc destacat a l’apartat Destinacions de l’App per a mòbils Wikiloc,
amb més d’un milió de descàrregues, amb tots els trams d’El Camí, tant els troncals com
els brancals.
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-2016
La feina, però, no s’atura, i és per això que plantegem per als propers mesos les següents
actuacions al territori, amb el ben entès que tenen una repercussió pràcticament immediata
en resultar les rutes plenament operatives un cop implantades:
1. Completar la infrastructura d’El Camí.

2. Crear l’aplicació mòbil pròpia d’accés a les
rutes d’El Camí per a totes les comarques,
projecte amb què ja s’està treballant i que
esperem tenir enllestit a l’estiu.

3. Redactar i editar progressivament la guia en paper i guia web dels nous trams.
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4. Editar i difondre els fulls promocionals de cada tram que es distribueixen als punts
d’informació i oficines turístiques del país.

5.

Ampliar l’acreditació d’establiments del país que fomenten
els productes locals i la llengua i la cultura catalanes com a valor
turístic i cultural.

6.

Transversalment, consolidar la fase d’autoorganització del teixit de voluntariat que fan
possible la senyalització i manteniment de tots els trams, els anomenats “vetlladors” d’El
Camí de cada tram, a través d’acompanyament i formació inicials, trobades de tram,
trobades de país i nacionals, així com els diferents canals de comunicació entre els
diferents nivells territorials de voluntaris a les xarxes socials: Grups-e de vetlladors de cada
tram, Facebook, Twitter, Wikiloc, canal Youtube, etc.
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El municipi dins el projecte El Camí
Amb el lema “conèixer la terra per estimar-la”, El Camí és una motivació més per sortir a
conèixer el territori, no només pel que fa al seu patrimoni natural sinó també per entendre
com viu la seva gent, convidant el caminant a submergir-se en la tradició cultural i social dels
municipis que es visiten, i sobretot conèixer les persones que hi fan vida. És per això que el
traçat del Camí recorre el màxim nombre de nuclis de població, i busca de donar a conèixer la
manera de pensar, les tradicions i la gastronomia dels llocs per on passa, establint vincles
entre els seus ciutadans.
Així, es tracta de relligar senders i patrimoni local ja existents, posant de relleu el que té de
singular cada indret, de totes les maneres possibles.

Pels municipis es tracta d’una eina de promoció controlada des del mateix consistori, amb la
capacitat de promoure allò que es desitgi en cada moment: fires i festes puntuals, visites a
punts d’interès patrimonial, productes locals típics, establiments de la localitat, alhora que
es manifesta el suport a una iniciativa de dinamització local i de posada en valor dels propis
recursos. Tot plegat recollit en un conveni de col·laboració amb una quota anual que nosaltres
completem amb els recursos obtinguts per altres vies.
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L’espai web dels municipis es pot veure complementat, en cas d’obtenir-se recursos
suplementaris, per les guies en paper i pels fulletons informatius distribuïts gratuïtament als
punts d’informació. Sí que es veurà inclòs en la quota l’aparició del municipi en les apps de
mòbil d’El Camí, tant a Wikiloc com a l’app pròpia que apareixerà aquest 2015.
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Models de senyalització
Criteri de senyalització
S’aplicarà la mínima senyalització necessària perquè el senderista/turista no es perdi. S’evitarà la
sobresenyalització i s’aprofitaran els suport existents, així com les rutes existents que cada comarca i
municipi vulgui potenciar a través d’aquest nou producte turístic que uneix camins, potenciant-los en
una marca comuna.
El fet d’aprofitar rutes permet reduir el nombre de senyals, però no estalvia la senyalització per als
usuaris, ja que cada senderista cerca la marca del producte que està seguint.

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
A- Pedres, arbres (fora del nucli urbà) o voreres (dins del nucli urbà) amb pintura
Aquesta opció comporta pintar la marca del Camí a les voreres, a prop dels passos de vianants, dels
semàfors o bé als pals elèctrics, de telèfon o les senyals de trànsit.
La marca és vermella i de les següents mides: 12cmx 6cm. Aprox.
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SENYALITZACIÓ VERTICAL (senyalització amb un cost afegit)
B- Plaquetes de 10 x 10 cm.
S’aplicaran als suports ja existents, a una alçada de 10 cm. per sota del senyal o banderola preexistent.
Característiques del troncal:

Característiques del brancal:

C- Plaquetes de 15 x 8 cm
S’aplicaran als suports verticals curts de nova instal·lació, quan no hi hagi suports naturals o artificials
preexistents, si hi ha finançament específic.

D- Adhesius als nuclis urbans
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Aquesta opció comporta col·locar adhesiu del Camí a la part superior dels pals elèctrics, fanals,
semàfors o bé a la part superior dels pals dels senyals de trànsit, complementàriament a marques
horitzontals (pintura) al terra o sobre altres suports. L’adhesiu té les següents mides: 7cmx 9 cm.

En color vermell pel troncal:

i groc pel brancal:
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E- Instal·lació de

plafons informatius amb continguts culturals i turístics

Es podran dissenyar i instal·lar plafons informatius quan hi hagi finançament específic.
Aquesta opció comporta:
- Dissenyar contingut del plafó específic per a municipi on es decideixi instal·lar-lo amb mapa urbà amb
itinerari, explicació dels principals punts d’interès del municipi i de la comarca. A més d’explicació de
tot el tram i del projecte.
- Instal·lar els plafons acordats (2-3 a cada comarca), segons el model Pas: cartellera de mides 1280 x
1080 mm. Realitzada amb xapa d’alumini retolada amb impressió digital i suports de fusta, segons
model adjunt.

20/24

1.

Annex 1: Traçat preliminar al Principat de Catalunya
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Annex 3: Suports. El Camí és generador de complicitats a diferents nivells i
territoris
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Annex 4: Resolució del Parlament de Catalunya de suport al projecte El
Camí
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