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The SwatProject
“The SwatProject” és un projecte de Mountain Wilderness International (MWI) que
té per objectiu impulsar la creació d’un parc nacional a les valls del Swat (Pakistan);
el projecte es recolza en Mountain Wilderness Pakistan i els governs locals. Mountain
Wilderness Catalunya es va integrar al projecte la tardor de 2018.
La vall del riu Swat, a la província de Khyber
Pakhtunkhwa (Pakistan), està habitada en gran
part pel poble paixtu, excepte en les parts més
altes de la vall, on predomina el poble kohistaní.

Membres de la campanya SwatProject 2019

És una zona d'altes muntanyes, boscos verds i llacs
clars, de gran bellesa natural amb muntanyes, del
massís de l’Hindu Kush, que arriben als 6.000m. Va ser
un dels principals centres del pensament budista i la llar
dels últims budistes Gandharan que van perdurar fins al
segle XI.
La regió va ser presa pels talibans a finals de 2007, que
van imposar la xaria, fins que es va restablir el control
del govern paquistanès a mitjans de 2009. Actualment,
tot i els problemes derivats pels llargs anys de conflictes

armats, ha esdevingut una
zona segura i acollidora al
visitant i al foraster.
La proximitat del Swat a les
grans ciutats i la millora de les
vies de comunicació està
generant beneficis per a Formació en maniobres de
seguretat sobre gel
l’economia local. Però una
antropització desenfrenada i agressiva faria danys
irreversibles en aquests ambients alpins coneguts com
la “Suïssa del subcontinent indi”.
Fa més de mig segle, des de la iniciativa de les
excavacions arqueològiques italianes del Swat,
alpinistes romans van començar a explorar el potencial
excursionista de la regió
amb vista a formar un
vincle cultural, entre les
visites als monuments
budistes més antics, i les
activitats
de
natura
respectuoses amb l’ambient d’alta muntanya. El
desenvolupament
econòmic i turístic de la zona
és inevitable i la millor

manera d'intentar impedir que es desboqui i mantenir
protegides les valls i muntanyes és la creació d’un parc
nacional.
---------------------------El 2017 MWInternacional va assumir el repte d’activar
aquesta proposta, a partir de les aportacions fetes per
MWPaquistan, tot donant-li un enfocament més explícit i
eficaç de defensa del medi natural, el SwatProject.
Des de llavors també s’han potenciat les campanyes
d’excavacions i estudis arqueològics, des de la Associazione
Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente (ISMEO),
i el 2018 es va iniciar la formació d’aspirants a guies de
muntanya que va incloure 21 estudiants.
En la formació s’hi va remarcar el deure de protegir el medi
ambient; coneixements de
primers
auxilis
i
medicaments d’altitud; la
història geològica i la
morfològica
de
les
muntanyes; el tracte amb
excursionistes,
portadors,
professionals i habitants de
la muntanya i la descripció i
guiatge d’itineraris.
Així s’arriba a la campanya
del 2019 que afegí l’objectiu
d’estudiar i perfilar possibles
Aspirants a guia celebren la
itineraris, adequats per a
primera al Thalo zom (6.050m)
excursions i travesses dins la
vall. Es continuà amb la formació de guies, en aquest cas,
amb les pràctiques sobre el terreny dels aspirants que va
concloure amb l’exploració de 3 possibles trekkings i
l’obertura de la via “Guide’s way” al Thalo zom peak
(6.050m).
En la previsió inicial el Swatproject havia de finalitzar amb la
implementació del parc nacional el 2021, però l’aturada
global derivada de la pandèmia de covid va trastocar guions i
previsions. La nova reprogramació allargà fins al 2023 el
calendari per aconseguir els objectius.
La campanya 2022 té els objectius d’acabar la recollida de
dades per a l’edició de la primera guia de les muntanyes del
Swat, així com la continuació del programa arqueològic.
La participació de Mountain Wilderness Catalunya en el
projecte s’inicia, el 2018, en la preparació de la campanya
del 2019, tot integrant-se en l’estructura prevista per MWI.

En aquest sentit es va
col·laborar en la
formació dels guies
locals i en la presa de
dades per a la
confecció de la guia.
De cara la campanya
del 2022 es preveu
aprofundir
en
aquests aspectes
El SwatProject és una
iniciativa d’àmbit i
cooperació
internacional, d’intercanvi de coneixements i d’experiències
entre alpinistes ja formats o en formació, d’intercanvi
cultural de regions de muntanya i que persegueix la
protecció d’un espai que els propers anys viurà una pressió
creixent.
D’acord amb MWPakistan creiem que la implementació i
expansió del tresc i l’alpinisme a la zona ens sembla l’opció
que millor pot equilibrar l’inexorable transformació
econòmica de la vall amb la preservació dels seus valors
naturals.
El SwatProject implica cobrir un seguit de necessitats
logístiques i econòmiques. Per la seva dimensió i
transcendència resta obert a la col·laboració en aquests
àmbits ja sigui a nivell d’administracions o d’empreses, així
com a nivell de difusió als mitjans de comunicació (mass
media i xarxes socials).

Ajudem a fer realitat la creació d’un Parc
Nacional a les muntanyes del nord del
Kohistan.
Col·labora amb el SwatProject
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