Les noves tecnologies han arribat al món de
l’excursionisme i això obre noves possibilitats,
com ara més informació amb un accés més fàcil
i l’oportunitat de compartir les experiències amb tot
el món. Cada vegada més, per preparar una excursió, cerquem la informació a Internet i ens descarreguem els tracks per seguir la ruta gràcies al GPS.
Davant el nou paradigma que comporta el fet
de conèixer exactament on som, cal que deixem
d’ensenyar els mètodes d’orientació tradicionals?
Segons en Jaume M. Batista i Roca, a la revista Papers
de Joventut, “Les tecnologies són per ajudar i s’han
d’entendre des de la base, perquè la tecnologia
sempre pot fallar. De ben segur que si treballem
l’adquisició d’un bon aprenentatge de la orientació,
ens permetrà sempre d’adaptar-nos a les noves
aplicacions i futures possibilitats. [...] L’excursionisme
ofereix uns avantatges formatius excepcionals que
mai hem de perdre [...] com l’assoliment d’una major
confiança en nosaltres mateixos” (www.diomira.net/
revistes/papers/pdf/p77/77p020.pdf).
Sense perdre aquest potencial educatiu que
implica el dependre de les pròpies capacitats per
aconseguir un objectiu, val la pena aprofitar els
avantatges addicionals de les noves tecnologies en
les excursions i les rutes del nostre dia a dia al cau.
Aprofitant aquestes eines, a Campaments i Més
hem incorporat, a les fitxes dels terrenys, tracks
d’excursions a l’entorn proper. Per ara, en trobareu
als terrenys de Sant Joan de l’Avellanet, Riugréixer,
La Planassa, Poblenou del Delta, Rectoria de la Vola
i El Dolmen Màgic. Si feu una excursió des d’un
terreny d’acampada i marqueu el track, envieunos-el i el publicarem!

Webcams a llocs de muntanya
»» http://www.ccma.cat/el-temps/cameres/
muntanya/
»» http://muntanyaimeteorologia.blogspot.com.
es/p/cam.html
»» http://www.madteam.net/foro/general/2010-1224-ronda-de-webcams-per-als-qui-sortiran-a

www.campaments.cat

Endinseu-vos en
l’excursionisme digital!
»» Wikiloc: rutes del món
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/home.do
»» Rutes Pirineus: rutes de muntanya, senderisme
i excursionisme
http://www.rutespirineus.cat/
»» Senderos GR: tracks de tots els GRs de l’estat
espanyol
http://www.senderosgr.es/
»» Natura Local: cercador de rutes i excursions
http://www.naturalocal.net/
»» Quikmaps: Creador ràpid de mapes i rutes
http://www.quikmaps.com
»» Els Parcs de Catalunya en Street View
Es poden recórrer virtualment dins Google Maps
un total de 21 rutes de senderisme pels Parcs de
Catalunya.
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medinatural/parcs-street-view/index.html
»» Vissir 3: servidor de mapes de l’Institut Geogràfic i
Cartogràfic de Catalunya
http://www.icc.cat/vissir3/
»» Geoshow 3D: cartografia dinàmica de muntanyes
catalanes
http://www.geoestel.com/ftp/geoestel/
geoshow.htm
»» Comunitat Madteam. Comunitat virtual amb
fòrums i informació col·laborativa sobre muntanya
http://www.madteam.net/
»» Camp to camp: web col·laborativa dedicada als
esports de muntanya
http://www.camptocamp.org/
»» Geocaching: activitat de trobar i amagar «tresors»
a qualsevol lloc, amb l’ajuda del GPS
https://www.geocaching.com
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Com afecten les noves tecnologies a les excursions?

