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Benvinguts a la tardor

Estimats lectors, ha acabat l’estiu i la xafogor i comença una de les estacions més 
boniques per passejar, fer cims i travesses, la tardor. El setembre i l’octubre són 
mesos per començar projectes, per traçar noves rutes i, sobretot, per posar il·lusió 
en les activitats més rutinàries. En aquest número 406 de la revista Excursionime 
us proposem tot tipus de sortides perquè en gaudiu i perquè us vinguin ganes de 
dissenyar activitats a la natura i la muntanya.

D’entrada, amb un estil força literari, en Ramon Pascual, ens endinsa pels Camins 
del Montgròs que passen per alguns dels racons més feréstecs de la muntanya de 
Montserrat. I en una línia similar, una experiència que no havíem tingut fins ara a la 
revista Excursionisme, una versió de la travessa Carros de Foc, la Carros de Roc, versió 
pare i fill. Alerta perquè qui tira del carro no és el més veterà de l’equip. No us ho 
perdeu. Amb en Pasqual Garriga voltarem per L’alta vall d’Incles a Andorra. L’autor 
ens descobreix què hi ha més enllà de l’estampa bonica i bucòlica atapeïda de bordes 
andorrana que ha quedat, en algun moment de l’any, massificada. Prepareu-vos per 
a una bonica travessa en dues jornades amb desnivells i paisatges ideals. Amics de la 
fotografia i l’Instagram, aquesta és la vostra ruta.

I de la tardor a les primeres nevades. Si tot va bé, a finals de novembre i principis 
de desembre ja podrem trepitjar la primera neu. Algú ha dit esquiar? Abans que 
pugueu gaudir del següent número, el 407 de novembre – desembre, ja haureu pogut 
reflexionar amb en Carles Udina sobre la planificació territorial de les nostres pistes 
d’esquí. Per què a Catalunya són com són? per què hi ha neu a les valls i alguns 
vessants són pelats? Tot plegat ho trobareu respost en un suculent article que en 
Carles Udina ens ofereix en aquest número de tardor. 

Entrarem en calor amb el Jordi Pau Caballero que repassa amb nosaltres la situació de 
la marxa nòrdica a Catalunya. Un estil de senderisme que ha esdevingut pràcticament 
una religió, una manera de viure. Bé, de fet en Jordi Pau Caballero és el principal 
formador a casa nostra d’aquesta disciplina. Ara bé, cal entendre d’on ve i cap a on va 
perquè us en pugueu convertir en bons deixebles. 

Acabarem aquest número amb una ressenya d’en Carles Gel, Alpinisme a la Plose, al 
Tirol del Sud, a les Dolomites. Esperem que us agradi. Com sempre, també us hem 
preparat un seguit de seccions i entreteniments. 

I els que sou socis o subscriptors de la UEC ja ho sabeu que ja podeu gaudir del 
calendari 2019. Els que ens hagueu llegit en una llibreria o biblioteca demaneu també 
pel calendari 2019 a les llibreries i entitats de la UEC. 

Bona tornada a l’Excursionisme!
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Els problemes no resolts de 
l’esquí a Catalunya

La Molina, la Masella i el 
coll de Pal

Si no comptem la Serra d’Ensija i els Rasos 
de Peguera, el Coll de Pal és l’única zona 
esquiable de la província de Barcelona. A 
més, connecta les dues estacions de la Mo-
lina i la Masella. Per aquest motiu, el 1992 
la Diputació de Barcelona a instàncies de 
l’Ajuntament de Bagà em va encarregar 
un projecte d’estació d’esquí al coll de Pal 
que, a la vegada, integrés les estacions de 
la Molina i la Masella. La futura estació 
resultaria un domini notable, i, sobretot, 
d’accés directe i molt ràpid des de Barce-
lona. Una nova possibilitat de fer l’esquí 
escolar per a la conurbació barcelonina, 
projecte que no havia estat possible tirar 
endavant a Núria als anys 80 i que, en 
canvi, tants bons resultats havia donat a 

l’Alt Urgell la dècada anterior ressuscitant 
l’esquí nòrdic. El nou projecte plantejava, 
però, alguns reptes, similars als de les es-
tacions sueques. El meu bon amic Ferran 
Espiell, com a excorredor alpí, coneixia bé 
els problemes de les estacions de Suècia. 
A banda de la dificultat de trobar prous 
desnivells, les seves parts altes sense ve-
getació i escombrades pel vent, els havi-
en obligat a trobar solucions per fixar la 
neu. El mateix problema que plantejava 
la zona de la Tosa d’Alp i el Puigllançada 
que envolta el coll de Pal. Traçant les pis-
tes i afegint proteccions amb moviments 
de terra, les futures pistes podrien incre-
mentar el gruix de neu, acumulant la neu 
traslladada des de les zones erosionades. 

És clar que aquesta operació en limitava 
la superfície final però, fins i tot disposant 
només d’un 10 % de la superfície, n’hi ha-
via prou per traçar pistes de dalt a baix. I 
no és poc. Cal tenir en compte que a partir 
d’una ocupació de pistes superior al 25 %, 
es disminueix la qualitat de l’estació per la 
massificació que suposa. I està clar que les 
estacions catalanes superen aquesta ocu-
pació amb escreix.

El repte de mantenir la 
neu malgrat el vent 

Les comes glacials són restes fòssils de 
la darrera glaciació. Ens indiquen que 

Text i fotografies de Carles Udina i Cobo

L’any 1992 la Diputació de Barcelona a instàncies de l’Ajuntament de Bagà proposa la 
redacció d’un projecte per impulsar una estació d’esquí al coll de Pal que, a la vegada, 

integrés les estacions de la Molina i la Masella.

USUARIO
Nota adhesiva
Foto inicial: Hotel Adserà, La Molina feta per Eliodor ORFILA el 1959
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els vents dominants als Pirineus no han 
canviat gaire en milions d’anys. Els geò-
grafs coneixen bé que hi ha tantes o més 
comes orientades a l’est i sud-est, com al 
nord.  I ben poques orientades a l’oest, 
on ataca el vent. El torb, del nord-oest, 
arrenca la neu del vessant nord-oest i la 
mou acumulant-la a sotavento, al sud-
est. Tanmateix, els vessant sense bosc 
orientats al nord-est són escombrats tan-
gencialment pel vent, que dificulta l’acu-
mulació de la neu. Això només passa al 
vessant sud dels Pirineus. Fa més de 100 
anys Fontseré comparava els Pirineus 
amb un embassament ja que retenen la 
massa d’aire que prové del nord. La cal-
ma del vessant nord, al superar la carena 
esdevé l’intens torb que ho escombra tot 
baixant cap al Mediterrani, com l’aigua 
que supera la presa i es precipita cap a 
baix. Llevat Baqueira que és al vessant 
nord, les altres estacions d’esquí nostres 
pateixen el fenomen.
En un hivern amb tanta neu com l’últim, 
al vessant nord-oest del Muntanyó, a l’es-
tació de Boí-Taüll, gairebé no es va poder 
acumular neu per l’efecte del vent, que la 
va traslladar a la vall de l’altra banda, la 
meridional coma de Manyanet. A la zona 
es podien apreciar les acumulacions de 
neu pel relleu natural, però no cap actu-
ació de moviments de terra per tal de ga-
rantir la neu a tot el llarg de les pistes que 
baixen del Cap de les Raspes Roies (2.750 
m), cota màxima de l’estació. Hauria es-
tat ben fàcil fer els moviments restaurant 

posteriorment la capa superficial de sòl 
fèrtil, ja que no hi ha ni un sol arbre.
Tanmateix, el vessant oposat al davant 
de l’anterior i orientat a l’est, el de Puia-
falcons i Cerví, estava curull de neu, però 
com la inadequada carretera d’accés talla 
la zona, impedint aprofitar-la, i fins i tot, 
s’impedeix el descens fins al pla de l’Er-
mita a 1.600 m. Es tracta d’un nou cas 
de desaprofitament de la neu com passa 
a les comes de Rubió orientades a l’est, 

dues comes tan grans com els Clots de 
Roní a Port Ainé, orientades al nord.
Al començar la meva dedicació a l’es-
quí de competició de fons, la tempora-
da 1967/68 ja fa 50 anys!, recordo molt 
bé la imatge dels dos cims de la Molina, 
gairebé sempre sense neu, així com el 
vessant nord-est de la “Pista Olímpica”, 
escombrada tangencialment pel torb. I 
el Torrent de Pal ple de la neu arrenca-
da del vessant nord-est anterior. Acabada 

La Comabella (CB) a l’est de la Tosa és més extensa que les Comes Pregona 

(CP) i Oriola (CO), al nord i a la zona de Masella.  En primer terme, Super Mo-

lina. Al fons, d’esquerra a dreta, la Serra d’Ensija, el Port del Comte i el Cadí. 

Foto: C.Udina 1982-04-03.

Foto: WebCam TV3. 2018-02-22
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da del vessant nord-est anterior. Acabada 
la temporada de competició de fons, era 
costum allargar-la amb travesses d’esquí 
d’alta muntanya. Recordo una nefasta tra-
vessa per parelles, La Molina - Puig d’Alp 
- Puigllaçada - La Molina, que ni varem 
poder acabar.

Quin és el punt de més 
duració de la neu al 
Puigllançada (2.409 m)?  

Doncs sorprenentment una clotada prote-
gida del vent que baixa cap al coll de Pal 
en el seu vessant sud-oest. La congesta 
que es forma encara és visible a l’inici 
de l’estiu des de l’autopista del Llobregat. 
Així que prolongant la clotada des de la 
cota 2.300 m fins al mateix cim amb al-
guns moviments de terra, seria l’única 
possibilitat per a la Molina de gaudir de 
tot el seu desnivell, que permetria el des-
cens amb neu des del cim del Puigllaçada 
fins al coll de Pal. Per contra, els remun-
tadors del Torrent Negre no poden arribar 
que ni als 2.270 m, 140 metres menys.

Els remuntadors que no 
remunten

Una altra qüestió és la Tossa d’Alp (2.536 
m) i el seu Niu d’Àliga (2.520 m), que està 
per sobre de la cota màxima dels remun-
tadors de la Masella (2.508 m) i la Molina 
(2.497 m) i relativament allunyat, a 200 
metres, per una carena escombrada pel 

torb, per la qual cosa en queda absurda-
ment minimitzat el seu ús. Des del coll de 
Pal no seria problema arribar-hi, rendibi-
litzant una pista amb vistes excepcionals 
i un descens fàcil si ens dirigim a l’est 
per la clotada que inicia el Torrent de Set 
Fonts i s’enllaça cap al torrent de la Coma-
bella. Aquesta direcció ens porta a sota 
vento fins al coll de Pal. Només hi ha un 
tram molt pendent entre les cotes 2.335 
m i 2.260 m que es pot suavitzar amb un 
terraplenat en ziga-zaga, transformant un 
curt tram de pista negra en blava. Però, 
abans de baixar, com arribar amb garan-
ties al ventat Niu d’Àliga? Doncs soterrant 
els darrers metres dels remuntadors d’ac-
cés al Puigmal (2.910 m) amb un fals tú-
nel. Absolutament res comparat amb els 
quilòmetres de túnels pels remuntadors 
(telefèrics, funiculars,...) fets a Suïssa o 
Àustria per sobre dels 3.000 metres.

L’altra qüestió era la neu 
artificial  

La zona del coll de Pal, per sobre dels 1.950 
m i penjada sobre el Berguedà a només 
600 m d’alçada, encara té temperatures 
més fredes, 1 ºC, que l’altiplà de la Cerda-
nya a més de 1.000 m d’alçada. Dades que 
he constatat amb registres d’un termòme-
tre que vaig instal·lar a l’efecte. En estar 
300 metres més alt que la Molina, disposa 
de cinc mesos d’innivació artificial asse-
gurada.El problema només era l’aigua. 
Però prop del mateix coll de Pal (2.100 m), 

cap a la Molina al nord, torrent avall, hi ha 
les restes d’un estany que avui no s’omple 
per una dolina (embornal Kàrstic). Im-
permeabilitzant el clot tal com cal fer amb 
la majoria d’embassaments d’aigua per a 
innivar, sense moviments de terra (només 
la presa entre les cotes 1.980 m i 1.992 m) 
resultaria un preciós llac glacial de 22.000 
m2 i una reserva de 175.000 m3 d’aigua 
que s’ompliria amb una sola tronada esti-
val de 50 l/ m2, atesa la seva possible con-
ca de fins a 4 km2 (Torrent de Pal, Coma-
bella, Coma Floriu, i Torrent Roig). 
Per a la introducció de la neu artificial a la 
Molina es disposava de la tecnologia, però 
a diferència de Núria, hi havia una greu 
deficiència de reserves d’aigua. L’estany a 
la cota 1.992 m del torrent de Pal hauria 
resolt el problema, tant del coll de Pal com 
gairebé de tota la Molina, amb l’avantatge 
que per a la seva altitud (1.980 m), inferior 
a 1.900 m no calien compressors ni l’enor-
me despesa de funcionament.
Per a mi i per a en Ferran Espiell, el pro-
jecte del coll de Pal ha estat un dels més 
gratificants que hem realitzat per les so-
lucions aportades i la seva viabilitat, in-
dependentment que no s’hagi executat 
encara. Els motius els explico tot seguit.

La força (negativa) d’un 
túnel

Amb aquests arguments tan contundents 
vaig anar a veure en Juan, el director de la 
Molina, per a coordinar projectes. La Mo-
lina només requeria equipar el Torrent de 

Els problemes no resolts de l’esquí a Catalunya

Per molt que venti, la depressió que baixa del Puigllançada (2.409 m) cap al coll de 
Pal, sempre acumula neu a sota dels 2.300 m. Només cal prolongar artificialment la 

clotada des de la cota 2.300 m fins al cim.

Dolina a la cota 1987 m del Torrent de Pal 
que fins i tot engoleix sediments. Foto: 

Francesc Domingo i Rigol, 1993
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Pal, la zona més protegida i en conseqüèn-
cia més innivada de la Molina, des de la 
cota 1.700 m fins a la 1.992 m del projectat 
estany que ja és província de Barcelona, i 
on s’enllaçaria amb les instal•lacions del 
coll de Pal. I, de passada, s’acabarien els 
problemes d’aigua. A la vegada, es dona-
ria sortida natural al Torrent Negre, doncs 
es subsidiari del torrent de Pal, evitant les 
actuals i tradicionals carenes gairebé pla-
nes de la Molina.
El director de la Molina no en va voler ni 
parlar. El motiu, òbviament no explicitat, 
era l’absurd argument de disminuir el 
trànsit pel Túnel del Cadí. Quan els túnel 
serveixen a tota Europa per desenvolupar 
i generar activitat, aquí en tenim molts 
pocs i just pel contrari. Els esforços per 
evitar la connexió del coll de Pal van ser 
notables i reiterats.  Un element inercial 
“negatiu” en tota regla. També es va con-
vèncer a la comarca de la Cerdanya que la 
connexió els arruïnaria. Resulta ben cu-
riós que en aquells anys es condemnés a 
l’Alcalde de Bagà per una petita corrupció 
malgrat que era un home fort de CiU que 
havia aconseguit el suport polític per tirar 
endavant la connexió pel coll de Pal, però 
que amb aquella condemna va quedar 
marginat, i amb ell el projecte del coll de 
Pal. Fins i tot quinze anys més tard, amb 
el tripartit al govern, es va crear a la ban-
da barcelonesa la il•lusió de recuperar la 
connexió, pel que se’m va convocar a una 
reunió amb tots els actors per plantejar el 
tema de nou. Assabentat el conseller del 
Departament de Política territorial, la re-
unió va ser suspesa sine die, poques hores 
abans de celebrar-se.
Això explica l’absurda connexió actual 
entre la Molina i la Masella. El seu poc 
ús i el cost desorbitat del remuntador i la 
instal•lació de neu artificial, l’han con-
vertit en una estació ruïnosa. Ha calgut 
un nou estany d’aigua totalment artificial 
i bombejar-la contínuament a l’hivern. A 
banda de no assolir el Niu d’Àliga i que 
la integració de la Molina - Masella sigui 
més teòrica que real. Quan el concepte 
de “Grenouillère” dels anys 50 ja estava 
en desús, la Molina va forçar una al Pla 
Agre, a la cota 1.665 m, comuna al Pui-
gllançada -només des de la cota 2.270 m 
del Torrent Negre i la Tossa, des de la cota 
2.497 m- amb l’inconvenient que baixant 
des d’aquesta darrera muntanya, el darrer 
quilòmetre i escaig de la pista havia de 
ser pràcticament pla, 6 % de pendent. De 
fet, als anys 60 aquest tram s’anomenava 

“Pla” Agre i era la zona on es feien els en-
trenaments d’esquí de fons.
La pista de la connexió, d’ “Olímpica” 
només té el nom. És un recorregut ini-
cialment de dificultat mitjana, blava i a 
contravent, després és vermella i final-
ment verda al llarg del quilòmetre i escaig 
últim. Al ser parcialment vermella només 
és apta per a esquiadors experts, als quals 
no els quedarà més remei que remar i re-
mar a la part de dalt si fa vent, i a baix a 
tot el llarg del Pla Agre. Cosa que posa de 
relleu la importància de la homogeneïtat 

de la dificultat i pendent d’una pista d’es-
quí alpí.
Encara resulta més sagnant que posteri-
orment, la Molina ha acabat arranjat el 
torrent del coll de Pal fins a l’estany pro-
jectat però, curiosament, amb el nom de 
“Torrent de Comabella”, així com del sub-
sidiari torrent Negre amb el nom de “Vol-
ta Muntanya Sagrada”.  S’ha invertit amb 
diners públics el doble del que hauria cos-
tat el projecte del coll de Pal, però seguim 
amb només dues estacions i pràcticament 
disjuntes. 

Entre el Puigllançada 2.409 m (al centre de la foto) i la Tossa d’Alp (a la dreta), el Torrent 
de Pal és la seva integració natural, més protegida del vent i que permet aprofitar tots els 
desnivells possibles.  Sigui per la clotada del coll de Pal (CCP) i la Comabella (CB) que con-
flueixen a l’Estany de la cota 1.992 (E), o també successivament més a baix pel Torrent Roig 
(TR), pel Torrent Negre (TN) o el Torrent de Set Fonts (T7).  L’actual Grenouillère comuna 
està a G a la cota 1.665, a més d’un quilòmetre del Torrent de Pal (1700) travessant tot el 
Pla Agre al peu de la Muntanya Sagrada al bell mig de la foto. A l’horitzó, Montserrat i la 

Mediterrània. Foto: C. Udina 1993-03-03

Plànol parcial de l’estació del coll de Pal amb l’estany a la cota 1.992 m.  A dalt a l’esquerra 
ziga-zaga entre les cotes 2.335 i 2.260 m per disminuir el pendent de la part alta de la Co-

mabella.  Font: C. Udina 1992



ARTICLES DE LES REVISTES "MUNTANYA" I "EXCURSIONISME" 
 
A part dels articles sobre el territori que ja figuren a la pestanya "Planificació territorial" de la 
Web https://www.sistemaconceptual.org/planificacio-territorial/, meus i/o d'altres experts que 
s'esmenten, s'adjunta aquí una relació dels que he anat publicant a revistes com "Muntanya" o 
"Excursionisme", des de fa 50 anys, amb l'enllaç d'accés i un breu resum per a saber els que 
puguin ser d'interès del lector. 
 
"La Neu al Pirineu.  Sant Joan de l'Erm i l'esquí nòrdic" 
"Programa de curses.  Hivern 69-70".  Club d'Esquí de Catalunya del CEC.  1969 novembre 
Resum dels estudis d'innivació i dades recopilades.  Presentació de l'estació d'esquí nòrdic de 
Sant Joan de l'Erm. 
https://www.cat21.cat/ProgramadeCurses69-70.pdf 
 
"Els campionats d'Espanya d'esquí nòrdic a Sant Joan de l'Erm" 
"Muntanya"  654  1971 abril 
Informe de l'esdeveniment. 
https://www.cat21.cat/Muntanya654Abril1971.pdf 
 
"Un altra concepte d'estació d'esquí"   
"Muntanya"  658  1971 desembre 
Proposta d'un nou model d'estacions d'esquí, en la modalitat tradicional-original de l'esquí 
nòrdic, el que va donar pas a les estacions existents actualment. 
http://www.cat21.cat/Muntanya658Desembre1971.pdf 

 
"Sant Joan de l'Erm en el Centenari del Centre Excursionista de Catalunya: set anys de 
perspectiva" 
"Muntanya"  679  1975 juny, 18 pàgines 384 a 401 
Historia de l'inici (1968-04-16) i dels primers anys de l'estació d'esquí nòrdic de Sant Joan de 
l'Erm i el ressorgiment de l'esquí nòrdic.  Amb una "Editorial" molt crua, motivada per les 
accions de desprestigi del CEC que van induir responsables franquistes de la comarca amb la 
col·laboració d'altres institucions. 
https://www.cat21.cat/Muntanya679Juny1975.pdf 
 
"Informe sobre les possibilitats climatològiques i infraestructurals de la Cerdanya com 
escenari d'uns JJOO d'hivern"   
"Muntanya"  694  1977 desembre 
Proposta d'uns JJOO per l'any 1978, que l'any 1976 va permetre a J. A. SAMARANCH accedir a 
la Vice-Presidència del COI.  Proposta que, per estructurar els JJOO d'estiu de 1992 anys més 
tard, s'anomenaria "Model Barcelona", aplicat igualment als JJOO de London 2012. 
https://www.cat21.cat/Muntanya694Desembre1977JJOO.pdf 
 
El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí 
Proposta d'un ferrocarril de muntanya des de la Poble de Segur al Pont de Suert, prolongació de 
la xarxa de ferrocarrils existents (i pel mateix connectable al previsible futur AVE) que 
recorreria la Vall Fosca, el Parc nacional d'Aigües Tortes i la Vall de Boí, així com més de 60 
pobles pirinencs per a evitar la seva desertització.  Faria accessibles els nombrosos recursos 
naturals, turístics, de muntanya i esquí, evitant les especulacions urbanístiques (com la de la 
d'Espui, etc.). 

 
"El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí, 1  Preservació de l’alta muntanya amb la 
planificació territorial i infraestructures"   
"Muntanya"  851  2004 febrer 
Concepte de Planificació territorial.  Visió general del trajecte.  Vall Fosca fins l'Estany Gento. 
https://www.cat21.cat/Muntanya851FFCCVallFosca.pdf 
 
"El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí, 2  Preservació de l'alta muntanya amb 
planificació i infraestructures públiques"   
"Muntanya"  852  2004 abril 
Llessui.  Super Espot.  Filia i Rus (Vall Fosca) 
https://www.cat21.cat/Muntanya852FFCCVallFosca.pdf 



 
"El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí, 3  Un rosari de recursos turístics ignorats o 
mal entesos a la vall de Boí"   
"Muntanya"  853  2004 juny 
Boí-Taüll-Resort.  Moró.  Pessó.  Parc nacional d'Aigües Tortes 
https://www.cat21.cat/Muntanya853FFCCVallFosca.pdf 
 
"El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí (i 4)"   
"Muntanya"  854  2004 agost 
Relacions i impactes del ferrocarril. Complement de la "Cornisa èuskara". 
https://www.cat21.cat/Muntanya854FFCCVallFosca8MB.pdf  (Mitjana resolució) 
https://www.cat21.cat/Muntanya854FFCCVallFosca16MB.pdf  (Alta resolució) 

 
"Cabrera, una alternativa al túnel de Bracons"   
"Muntanya"  852  2004 abril 
Proposta sota Cabrera i el riu Brugent, alternativa a la del Túnel de Bracons entre Girona i Vic, 
que evitava els nombrosos problemes plantejats, era més econòmica i també evitava el costos 
("Peatge a l'ombra") i impactant desdoblament de l'Eix transversal de carretera. 
https://www.cat21.cat/Muntanya852Bracons.pdf 
Veure també "La "Y" basca versus la "O" catalana": 
https://www.cat21.cat/Y-Basca.pdf 
 
"30 anys de la modernització de Núria i de l’esquí alpí català"  
"Excursionisme"  369  2012 juliol agost 
El projecte de modernització de Núria i recuperació del Cremallera, els anys 1980/ 81. 
https://www.cat21.cat/Excursionisme369Nuria.pdf 
Veure també l'origen real de la "Deixa de l'avi Florenci (PUJOL)", confessada el juliol del 2014, 
que en aquell moment de l'article (2012) encara no era creïble d'explicar: "La planificació de 
les nostres muntanyes" ("Excursionisme"  403  2018 març abril) 
https://www.cat21.cat/Excursionisme403PlanificacioNuriaBoi7MB.pdf 
 
"La innivació a Catalunya i els seus efectes a les glaceres"   
"Excursionisme" 370  2012 setembre octubre 
Únics estudis d'innivació fets als Pirineus des de mitjans dels 60', recopilant dades 
sistemàtiques des dels 50'.  Em van permetre introduir la neu artificial a Catalunya (Núria i la 
Molina) i indirectament a la resta de l'Estat i Andorra. Avui permeten constatar els efectes del 
canvi climàtic en la innivació i preveure la fi de les glaceres als Pirineus abans de la meitat del 
segle XIX. 
https://www.cat21.cat/Excursionisme370Innivacio.pdf 
 
"La ruta dels 7 masos"  
"Excursionisme"  382  2014 setembre octubre 
Ruta per a córrer (1 hora) o caminar (dues a tres hores) pel Bages, als entorns d'Artés, amb 
molt bones perspectives sobre Montserrat, Montcau, Pirineus, ... 
https://www.cat21.cat/Excursionisme382Artes7Masos.pdf 
 
Un camí reiteradament històric (neolític, ..., medieval, ..., Guerra civil) 
Un camí històric a la Vall de Castellbó i Sant Joan de l'Erm de reiterada importància des del 
neolític fins a la Guerra civil. 
 

"El camí preromà de l’Alt Urgell al Pallars, per Sant Joan de l’Erm" 
"Excursionisme"  372  2013 gener febrer 
Descoberta de l'origen pre-romà d'un històric camí a la Vall de Castellbò  (abandonat des del 
1950, que tallant pins vaig recuperar des de l'any 2000) i la seva relació amb l'estació 
d'esquí nòrdic de Sant Joan de l'Erm.  Durant segles va ser de trànsit habitual entre l'Alt 
Urgell i el Pallars sobirà i l'Aràn. 
https://www.cat21.cat/Excursionisme372StJoanErmCamiPreRoma2MB.pdf  (Mitjana resolució) 
https://www.cat21.cat/Excursionisme372StJoanErmCamiPreRoma15MB.pdf  (Alta resolució) 
 



"Com trobar un poble preromà amagat a la vall de Castellbò (I)" 
"Excursionisme"  379  2014 març abril 
En la prolongació del camí pre-romà anterior, descoberta de dos pobles abandonats des de 
l'any 1350.  Importants testimonis recollits sobre la vida a la vall els darrers 1000 anys, fins 
la construcció l'any 1950 de les carreteres actuals i l'adveniment dels primers tractors.  
Importància pel Catarisme. 
https://www.cat21.cat/Excursionisme379CastellboPobles6MB.pdf  (Mitjana resolució) 
https://www.cat21.cat/Excursionisme379CastellboPobles24MB.pdf  (Alta resolució) 
 
"Com trobar un poble preromà amagat a la vall de Castellbò (II)" 
"Excursionisme"  380  2014 maig juny 
Origen estrictament neolític (Edat de pedra) del camí pre-romà anterior i d'altres camins de 
la Vall de Castellbò.  La gestió forestal i els incendis a la Vall. 
https://www.cat21.cat/Excursionisme380CastellboNeolitic5MB.pdf  (Mitjana resolució) 
https://www.cat21.cat/Excursionisme380CastellboNeolitic27MB.pdf  (Alta resolució) 
 
"Un camí, del neolític i l'edat mitjana, fins a la guerra civil" 
"Excursionisme"  401  2017 novembre desembre 
El camí inicialment pre-romá va donar pas a descobrir també la seva importància medieval, 
càtara, neolítica i finalment !durant la Guerra civil!, amb testimonis tan inesperats com 
entranyables, dos dels quals van morir setmanes després sense arribar a veure'l publicat 
(Quim BOFILL i Jordi REYNÉS).  80 anys després, la gent de la vall comença a perdre la por 
de parlar... 
https://www.cat21.cat/Excursionisme401StJoanErmHospitalMilitar4MB.pdf  (Mitjana resolució) 
https://www.cat21.cat/Excursionisme401StJoanErmHospitalMilitar14MB.pdf  (Alta resolució) 
 
"Un camí, del neolític i l’edat mitjana, fins a la guerra civil (2a part)" 
"Excursionisme"  402  2018 gener febrer 
Segona part de l'anterior sobre l'Hospital militar de campanya de l'Exèrcit de la Generalitat 
Republicana.  Implicació en l'estació d'esquí alpí de Llessui.  Primers estudis sobre l'actual 
estació d'esquí alpí de "Port Ainé". Anècdotes. 
https://www.cat21.cat/Excursionisme402StJoanErmGCivilLlesuiPortAine4MB.pdf  (Mitjana resolució) 
https://www.cat21.cat/Excursionisme402StJoanErmGCivilLlesuiPortAine23MB.pdf  (Alta resolució) 

 
"La planificació de les nostres muntanyes" 
"Excursionisme" 403 2018 març abril 
Concepte de Planificació territorial.  Errors en Núria i Boí-Taüll-Resort. 
https://www.cat21.cat/Excursionisme403PlanificacioNuriaBoi7MB.pdf 
També s'explica l'origen real de la "Deixa de l'avi Florenci (PUJOL)", confessada el juliol del 
2014 per l'ex-President, un comportament que encara no era creïble d'explicar en aquell 
moment de l'article precedent sobre Núria ("Excursionisme" número 369, 2012 juliol agost): 
https://www.cat21.cat/Excursionisme369Nuria.pdf 
 
"Un més que necessari camí de ronda a l’illa d’Eivissa" 
"Excursionisme" 405 2018 juliol agost 
https://www.cat21.cat/Excursionisme405Eivissa.pdf 
Editorial: "I tanquem la revista amb les nostres habituals seccions i una visita a Ses Illes de la mà d’en 
Carles Udina. Sí, deixem de moment els pirineus més blancs a un costat per, aquesta vegada, recuperar el 
camí de ronda d’Eivissa. Es tracta d’una proposta d’antropologia i sociologia excursionista per a una illa 
que tenim més aviat associada a activitats més festives. Com sempre, en Carles Udina ens dona els 
antecedents històrics i polítics que han convertit Eivissa en l’illa que coneixem avui en dia i proposa, 
tornar al passat per recuperar l’harmonia entre natura i persones."  
Planificar el territori no és un "invent" recent ni exclusiu de l'alta muntanya.  Eivissa és el 
resultat d'una estricta planificació territorial el segle XVIII, inspirada en la Il·lustració francesa.  
Un necessari camí de ronda a l'illa s'emmarcaria en aquelles actuacions. 
 



"Els problemes no resolts de l'esquí a Catalunya" 
"Excursionisme" 406 2018 setembre octubre 
https://www.cat21.cat/Excursionisme406ColldePal.pdf 

Editorial: "... reflexionar amb en Carles Udina sobre la planificació territorial de les nostres pistes 
d’esquí.  Per què a Catalunya són com són? per què hi ha neu a les valls i alguns vessants són pelats? Tot 
plegat ho trobareu respost en un suculent article que en Carles Udina ens ofereix en aquest número de 
tardor." 
El projecte del coll de Pal per a unir de forma natural la Molina i la Masella, frustrat pels 
interessos econòmics d'un túnel. 
 
"Jocs olímpics d'hivern a Catalunya?" 
"Excursionisme" 407 2018 novembre desembre 
https://www.cat21.cat/Excursionisme407JocsOlimpics.pdf 
Reflexions dels frustrats, fins avui, JJOO d'hivern per individualisme y manca de planificació.  
Criteris pel futur. Els estudis d'Impacte global.  Evolució de la cartografia.  Terminologia. 
 
"Un més que necessari camí de ronda a l’illa d’Eivissa (2)" 
"Excursionisme" 409 2019 mars abril 
https://www.cat21.cat/Excursionisme409Eivissa.pdf 
Editorial: "Nous camins com el camí de ronda per l'illa d'Eivisa que ens proposa en Carles Udina i Cobo. 
Una proposta per dotar l'illa d'un recurs turístic sostenible i respectuós amb el medi ambient que, per 
l'autor, contribuiria a preservar els valors naturals de l'illa, a reconduir els excessos turístics i 
immobiliaris i a posar en valor el paisatge excepcional de la més gran de les illes Pitiüses."  Segona i 
darrera part del camí de ronda a tot el llevant de l'illa, incomprensiblement no completat només 
per una tanca d'un privat i un tram de 400 metres de bardisses, a part de la manca 
d'arranjament i senyalització global. 
 
"Els camins dels rius de la conca del Llobregat" 
"Excursionisme" 410 2019 maig juny 
https://www.cat21.cat/Excursionisme410Llobregat.pdf 
Treballs realitzats el 2015 i 2016 per encàrrec de la Diputació de Barcelona, per a dotar els rius 
Llobregat, Cardener i Anoia de camins per poder transitar per les seves ribes i que ajudin a 
recuperar-los de la seva degradació actual,  integrant-los de nou en les poblacions que 
recorren.  El 26 de juliol del 2016 van ser presentats per la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat als mitjans de comunicació com "Vies blaves", amb una dotació inicial de 25 milions 
d'€uros per una primera fase de 286 km. 
 
"Noves infraestructures fluvials pels camins de riu de la conca del Llobregat" 
"Excursionisme" 411 2019 juliol agost 
https://www.cat21.cat/Excursionisme411ConcaLlobregat.pdf 
Editorial: "També tenim un nou article d’investigació d’en Carles Udina i Cobo, un planificador territorial  
-i un arqueòleg podríem dir per com grata el territori-  per poder explicar els encerts i errors de 
l’articulació del nostre urbanisme de país. N’Udina trepitja Catalunya de fa anys i es coneix igualment bé 
els racons de casa nostra damunt del plànol. En aquesta ocasió seguim fixant-nos en els nostres rius, en 
concret ens aturem a estudiar la conca del riu Llobregat. L’autor presenta una proposta d’intervenció que 
contribuiria a la dignificació dels tradicionals camins per pujar a peu a Montserrat." 
L'històric pas del Cairat recuperat pel tradicional anar a peu a Montserrat, així com el ferrocarril 
de Castellbell a Monistrol i l'històric pont, dins els treballs realitzats el 2015 i 2016 per encàrrec 
de la Diputació de Barcelona.  Re-enginyeria d'infraestructures fluvials. 
 
"Els meandres (del Cardener) a Cardona" 
"Excursionisme" 412 2019 setembre octubre 
https://www.cat21.cat/Excursionisme412MeandresCardona.pdf 
Meandres?  Sí, i !son cinc!, especialment el de Malagarriga, una joia gairebé verge. Tenim la 
idea dels meandres en zones pantanoses i planes, però ho son igualment els que l'erosió ha 
modelat capritxosament entre serrats, que des dels punts més alts dels mateixos ens permeten 
unes panoràmiques més que privilegiades.  Anàlisi dels errors de planificació territorial a 
Cardona. 



"Salt al passat" 
"Excursionisme" 415;  2020 mars abril 
https://www.cat21.cat/Excursionisme415Salts.pdf 
Explicar alguns dels fets més destacables que s’han amagat durant molts anys sobre la història 
de l’esquí és la voluntat d’aquest i altres articles que properament aniré desgranant a la revista 
Excursionisme. La idea d’aquest article sorgeix després de veure el programa de televisió 
“Informe Robinson: Salto al pasado” que es va emetre fa just un any i que encara avui es pot 
trobar a Youtube. 
 
"Llums i ombres de la història de la Molina i l’esquí" 
"Excursionisme" 419;  2020 novembre desembre 
https://www.cat21.cat/Excursionisme419GUILERA.pdf 
Historia de les tan habituals enveges a qualsevol persona que destaca per les seves 
aportacions, en aquest cas En Josep Maria GUILERA, impulsor de la Molina, la primera estació 
d'esquí alpí a l'Estat (el 1943), que va portar a la popularització d'aquesta modalitat i la 
regressió de l'esquí nòrdic fins el seu ressorgiment un quart de segle més tard (1968), amb 
similars reaccions destructives. 
 
"El naixement de l’Escola Catalana de l’Esport" 
"Excursionisme" 426;  2022 gener febrer 
https://www.cat21.cat/Excursionisme426ECE.pdf 
Historia dels inicis d’una innovadora escola que, als tradicionals aspectes tècnics específics de 
cada esport, va integrar els aspectes pedagògics, mèdics i mediambientals, però que fou 
truncada pel cop del 23-F (1981), i que al poder-se restaurar anys més tard, 1994, ho va fer 
sense molts d’aquests innovadors aspectes. 
 
"Jordi Bonet i Armengol, l’amor a la terra que va trepitjar" 
"Excursionisme" 430;  2022 setembre octubre 
https://www.cat21.cat/Excursionisme430JordiBONET.pdf 
Homenatge pòstum a un referent de la cultura,l’arquitectura i l’excursionisme de Catalunya. 
 




