REGRAS DE BOA CONDUTAPARA PEREGRINOS
E UTILIZADORES DA MONTANHA BASCA

Chamo-me BASAJAUN e pertenço à mitologia Basca.
Desde a noite dos tempos que eu velo pelas montanhas
Bascas, os animais, as plantas, e amanhã olharei por ti.
Segue os meus conselhos.

Amigos peregrinos, amanhã vão subir esta montanha mítica do Caminho de Santiago.
Esta via, embora maioritariamente utilizada pelos peregrinos e caminhantes não é no entanto para vosso uso exclusivo.
Com efeito vai atravessar uma das regiões mais importantes de pastorícia dos Pirinéus, com milhares de ovelhas, cavalos... de que
se ocupam numerosos pastores Bascos, e vários espaços de habitações privadas..
As atitudes, por vezes pouco cívicas, dos caminhantes, fazem com que o clima entre estes, os profissionais da montanha e os
moradores se possa alterar.
Alguns conselhos de boa convivência.
- caminhe seguindo as marcações (montes de pedras, marcas de GR, etc...) o mais possível, sem perturbar os rebanhos que
encontrar.
- evite sujar perto das habitações e nas bermas do caminho com as suas necessidades físicas ou objectos diversos...
- ao cruzar-se com animais, avance com naturalidade e sem gestos ou gritos intempestivos, não os alimente nem tente tocar-lhes,
as suas reacções são imprevisíveis.
- nas partes asfaltadas, caminhem do mesmo lado e em fila indiana se forem em grupo. Os veículos dos pastores, por vezes
muito carregados, terão de passar por vós ou ultrapassar-vos.
- retire o lixo, detritos, cacos de vidro, latas de conserva, que podem ferir os animais; assim contribuirá para conservar
uma "montanha limpa".
- os abrigos rochosos, naturais ou artificiais, podem estar ocupados por gado, neste caso o primeiro ocupante tem "prioridade".
- acampar é tolerado em caso de necessidade (entre as 19 h e as 7 h); evitar os locais onde os rebanhos costumam
habitualmente passar a noite; pergunte aos pastores, eles apreciarão esse gesto.
- quando se cruzar com um pastor ou com o seu veículo, um pequeno aceno com a mão é um bom cumprimento em qualquer
língua, ele considerará isso um sinal de respeito.
- o mês de Outubro é o mês da caça ao pombo-bravo na montanha Basca; não perturbe os caçadores nos seus postos (muretes
de blocos de betão), passe com a maior rapidez possível.
- os cães devem obrigatoriamente ir à trela; devem afastar os cães que eventualmente vos sigam demasiado tempo.
Bom Caminho

