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La Fundació Miranda organitza la transhumància de 45 cavalls pels 
Camins de Sal fins al nou espai de pastura de Coll de Nargó 
 
Del 30 d’octubre al 3 de novembre la Fundació Miranda acompanya en Transhumància             
un ramat de cavalls recuperats, amb el guiatge professional de Cavalls Guiabosc            
Baridà i voluntaris experts. Anirem del Pla de l’Orri (PEIN Serra de Catllaràs, Alt              
Berguedà), seu de la Fundació des del 2008, fins al municipi de Coll de Nargó (Alt                
Urgell), territori de dinosaures, imponent i grandiós, seguint els Camins de Sal - Camí              
dels Bonshomes, Trementinaries i contrabandistes- en un viatge dividit en 5 etapes. 
 

Els 45 cavalls, 35 de la FM i 10 de Cavalls Guiabosc Baridà, acompanyats per 9                
voluntaris, creuaran entre el Cadí i el Pedraforca per arribar a nous territoris, travessant              
dificultats administratives, burocràtiques i recuperant una pràctica ancestral, una manera de           
viure que s’està perdent, a mesura que s’agreuja l’abandonament del món rural. Els cavalls              
ens mostren un territori fragmentat,  una societat dependent i desconnectada del territori.  

La transhumància d’aquesta tardor no estarà oberta a participants com en altres            
ocasions, sinó que es farà amb un equip de voluntaris experts. Esperem obrir al públic                
aquesta Transhumància i altres moviments amb els cavalls a partir de la primavera vinent! 
 
Calendari i recorregut de la Transhumància de Tardor 2019  
Del 30 d’octubre al 3 de novembre i 5 etapes 
 
1a Etapa- Dimecres 30 d’octubre: Del Pla de l’Orri  fins a Vents del Cadí(Gisclareny) 
2a Etapa- Dijous 31 d’octubre: De Vents del Cadí (Gisclareny) fins  a Josa de Cadí. 
3a Etapa- Divendres 1 de novembre: De Josa de Cadí fins a Ossera. 
4a Etapa- Dissabte 2 de novembre: D’Ossera fins a Fígols. 
5a Etapa- Diumenge 3 de novembre: De Fígols a Coll de Nargó. 
 
Celebració de la  Festa de la Transhumància - Diumenge 3 de Novembre 
El diumenge 3 de novembre, a partir de les 11.30 h aproximadament, després de 5 dies en                 
moviment des del Pla de l’Orri, i amb motiu de l’arribada dels cavalls a Coll de Nargó,                 
celebrarem la primera edició de la Festa de la Transhumància en col·laboració amb             
l’Ajuntament, oferint un vermut popular amenitzat amb música folk del Pirineu. 
La participació en la festa és lliure, però es prega confirmació d'assistència a             
cavalls@fundaciomiranda.org per fer previsió de l’espai! 
 
 
 

https://www.fundaciomiranda.org/
https://www.fundaciomiranda.org/
https://cavallsbarida.com/
https://cavallsbarida.com/
http://collnargo.ddl.net/
mailto:cavalls@fundaciomiranda.org
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Volem agrair el suport dels Ajuntaments i municipis de Sant Julià de Cerdanyola,             
Guardiola del Berguedà, Bagà, Vents del Cadí (Gisclareny), Josa de Cadí, Tuixent,            
Molí de Fornols, Sant Pere, Ossera, Fígols, Alinyà i Coll de Nargó. També donar les               
gràcies al Consell Comarcal del Berguedà i l’Alt Urgell, a Turisme de Berguedà i Alt               
Urgell, al DARP, agents rurals i pagesos, i en general a totes les institucions i persones                
que fan possible aquest viatge. 
 
Arriba el moment de mirar al futur de la Fundació, en un nou model format per una xarxa                  
d’espais de pastura que connecten el territori, les persones i els cavalls. Aquest nou eix de                
connectivitat del territori es vertebra a través d’espais de pastura, l’original a Pla de l’Orri, la                
del parc del Garraf, la RNC de Boumort i ara, la nova seu de Coll de Nargó. 
 

El Pla de l’Orri ha estat l’origen dels espais de pastura de la Fundació Miranda.               
Des de 2008 ha esdevingut l’escenari d’activitats, projectes i reptes i, al mateix temps, la               
llar d’estiu dels primers ramats de cavalls lliures de la Fundació. Un espai que ara               
potenciem amb glamping, retirs, comunicació animal, trobades empresarials, coworking ètic          
i molt més! 
 
Al Parc del Garraf mantenim al voltant d’una trentena d’èquids, inclosos el grup de ponis               
Pottoka i el grup de rucs i mules. Això ens permet continuar treballant en el nostre projecte                 
pedagògic amb activitats per escoles i famílies, desenvolupar projectes de voluntariat i            
tasca social en col·laboració amb associacions com APIP-ACAM. I en darrer lloc, i no              
menys important, aportar biodiversitat i fer prevenció del foc, en aquesta àrea d'altíssim             
risc d’incendis. 
 
A la RNC de Boumort des del 2017 tenim en marxa el projecte Przewalski              
#Cataloniawildhorses i formen part d’una iniciativa conjunta de la Fundació i de la             
Reserva. Aquest projecte es va centrar en una primera fase a tenir cura del benestar               
d’aquests cavalls originaris de Mongòlia. Tot seguit, s’ha treballat per aconseguir-ne la            
reproducció en estat salvatge i anar conquerint part de l’extens territori de la Reserva. Des               
de la Fundació, treballem en col·laboració amb organitzacions internacionals, com el           
projecte TAKH de França, per ser pioners en la recerca científica d’aquests magnífics             
èquids. 
 
I finalment, enguany inaugurem una nova pastura a Coll de Nargó amb el suport de               
l’Ajuntament i Pirineu Rural. Un fet que ens omple d’il·lusió. Durant els primers mesos              
acompanyarem l’adaptació dels ramats a les noves pastures, i establirem les sinergies i             
l’estructura necessària per poder-hi fer activitats. Una nova seu al Pirineu, un territori que              
volem empoderar i visibilitzar mitjançant les accions i activitats de la Fundació i que sigui un                
punt de nexe i trobada de la comunitat Miranda. El nostre gran repte pel 2020! 

https://www.fundaciomiranda.org/
https://www.pirineurural.com/
https://www.pirineurural.com/
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Annex 
A.Benestar dels cavalls durant la Transhumància. 
 
Per què muntats? Quan els cavalls passen per segona vegada per un camí o en una                
direcció, ja saben on van i el ritme que agafen els ramats sovint no és accessible a les                  
persones. Peu a terra, podem perdre els cavalls. Ells arribarien sols a destí, però no podem                
permetre que creuin sols carreteres que avui en dia han fragmentat els camins de              
transhumància. L’única manera de no perdre’ls és anar amb ells, i això només és possible               
muntant. 
Per als cavalls pot ser més molest tenir al costat una persona que tiba una corda per                 
obligar-los a caminar al seu ritme que tenir una persona al damunt, que munti sense               
interferir el seu moviment, i amb respecte i coneixement de la biomecànica i de l’ànima del                
cavall. 

Els cavalls de la Fundació no es munten, tret de casos específics (cavalls preparats i               
que accepten bé ser muntats) i puntualment en època de transhumància. El guiatge muntat              
és a càrrec dels cavalls professionals de Cavalls Guiabosc Baridà. 

Treballem amb munta conscient, sense ferros (bitless i barefoot) i fem servir            
muntures lleugeres, especialitzades i ergonòmiques. 

Els cavalls s’organitzen en manades i en grups que respectem en tot moment a              
l’hora de decidir l’ordre dels cavalls per la transhumància. Treballem amb la natura i no en                
contra, escoltant, afavorint i aprofitant les dinàmiques que ens proposen els cavalls. 
 
B. La Transhumància, un camí per aprendre a ser humà entre cavalls. 
 
La transhumància és el camí per arribar a un destí concret on, en aquest cas els cavalls,                 
trobaran millors pastures per nodrir-se. És un camí ple d’aventures, moltes hores a la              
natura, entre cavalls lliures, coneixent les manades, amb moments màgics i també amb             
moments intensos on se’ns demana a tots, cavalls i persones, esforç, constància, serenor,             
unió, i atenció plena... Dies on aprendrem sobre cavalls però també sobre qui som i sobre                
les qualitats que tenim, i del que podem aportar a un conjunt. 

Un camí per aprendre a ser més humà entre cavalls. La transhumància requereix             
entrega, presència i confiança, i també uns coneixements i entrenament bàsic. 

Posem els recursos perquè aquests Camins de Sal, que transcorre per les rutes             
ancestrals dels Bonshomes, trementinaires i contrabandistes sigui ric, segur i fluid pels            
cavalls, les persones i la terra. 
 

https://www.fundaciomiranda.org/

