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editorial 

Cal que neixin flors a cada instont 
La primavera ens regala els seus colors vibrants i les seves aromes de flors i de vida esclatant. 
És un temps extraordinari per gaudir de la natura . El dia s'allarga i I'energia fluei x, tot i que 
a vegades amb al ·lergies i plugims inesperats. La primavera ens porta sempre novetats. 
En aquest número de la revista Excursionisme també hem volgut descobrir espais no tant 
habituals, com ara el que l'Ignasi Dies ens presenta en I'article d'obertura: Una passejada 

per la petjada catalana a Gibraltar. Aquest article historie penja d'un projecte més gran que 
estudia i identifica elllegat deis catalans arreu del món. Podeu trobar més informació a www. 

petjadacatalana .cat 

Continuem el nostre pe riple primaveral per Els camins deIs rius de la canea del L1obregat, 

un recorregut a pro posta d'en Caries Udina i Cobo a través del qual reflexionarem sobre la 
importancia d 'aquest s espais, sovint menystinguts. El text d 'Udina reivindica les ribes fluvial s, 
eixos vertebradors a Catalunya del comere;: de fu sta i de la indúst ria textil i electrica. Els rius 
i les xarxes comunicatives que generen al seu voltant són un patrimoni a protegir. Deis rius i 
ribes pujarem als Pirineus amb en Pasqual Garriga i Martí que amb la seva companya, Heidy 
Nonell Pérez, ens porten a canei xer Les valls d'Aston i de Siguer, el Pirineu més salvatge en 
tres dies. Es tracta d 'una proposta molt atractiva i de proximitat que ens permetra sentir-nos 
una mica com el filosof i escriptor nord-america Henry David Thoreau, les reflexions del qual 
són el fil conductor d 'aquesta sortida de la parella Garriga-Nonell. 

Seguim fent el perfil de la península iberica amb Santa Maria, un oasis enmig de l'Atlantic, 

un text d'en Miquel Angel Ramos Pinto que ressegueix I'skyline de les Ae;:ores, a Portugal , en 
quatre etapes molt completes centrades en I'illa de Santa Maria. 

Acaba rem el nostre número de primavera a Pal, acom panyats d'en Caries Gel, guia expert de 
muntanya, que té en aquesta població del Principat d 'Andorra el seu camp base d 'entrenament 
d'ascensions. Com sempre, també podeu jugar amb nosaltres al Concursionisme i trobar 
informacions interessants sobre muntanya i natura a la nost ra búst ia de missatgeria SMS. 
Recordeu que també teniu pet it s recorregu ts a les Fitxes i pro postes cu lt urals i sort ides a les 
notícies i als apartat s d'anuncis com ara la Gracia -Montserrat o la Sa nts-Montserrat. Com diu 
Ll uís Llach a la seva ce lebrada cane;:ó, nosa ltres fem el camí amb el nostre esfore;: i així ca l que 
neixin f lors a cada instant. Aq uesta revista que teniu entre les mans també és un petit mirac le 
bimensua l de tots els que hi col ·laboreu, i de tots els que amb els anys heu trucat a la nost ra 
porta, sempre oberta, per a tots els que vulgueu plantar-hi les vostres flors. 

PARTICIPA AL CALENDARI 2020 
Obert el període de recepció i selecció d'imatges per al calendari 2020. El termini maxim 
d 'admissió és fins al 24 de juny de 2019 amb un maxim de 5 imatges per autor. Les fotografies 
han de portar el títol i el nom de I'autor i les dades de contacte, han de ser horitzonta ls per 
adaptar-se al format del calenda ri i de la maxima resolució. Les fotos digitals haurien de ser 
duna resolució de 300 dpi i 2.500 x 1.800. 

Les imatges s'han de dirigir a la secretaria de la vostra UEC o a la seu de la UEC de Gracia, 
carrer Encarnació 131-133, 08025 Barcelona o a la següent adree;:a de correu electronic: 
uecexcursionisme@gmail .com 

Esperem rebre el més aviat possible durant el mes de maig i fins primers de juny les vostres 
millors fotos per poder confeccionar el calendari 2020. Recordeu, termini maxim: Sant Joan! 
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Text i fotografies de Carles Udina i Cobo

Un nou element inercial de planificació territorial, un “Projecte de país. Dissenyar 
240 quilòmetres de camins per recuperar la dignitat del riu i el seu entorn, una 

natura excepcional.

Els camins 
dels rius de la 
conca del Llobregat

Per la seva herència fenícia trimil-
lenària, Catalunya sempre ha estat 
una nació comercial i oberta.  No-

més fa 150 anys, en la segona meitat del 
segle XIX, es va afegir la seva importància 
industrial i exportadora de l’era moderna.  
I avui també som un destí turístic de pri-
mer ordre mundial, sobretot arran  dels 
Jocs Olímpics  del 1992, que van “posar  
Barcelona en el mapa del món”.

Cal saber que aquestes dues recents carac-
terístiques resulten de dos “elements iner-
cials” molt concrets, un important con-

cepte de la planificació territorial del que 
he parlat en els números 369, 370, 402, 
403, 405, 407, i el precedent 409 d’aquesta 
revista.

Només per poder aprofitar una exempció 
fiscal aprovada per l’Estat sobre la genera-
ció d’activitat econòmica en zones de “...
población rural, diseminada y dispersa...”, 
es van generar les Colònies Industrials de 
la conca del Llobregat i del Ter, aprofitant 
la minsa energia que podia obtenir-se 
dels seus rius. Ha estat el pal de paller 
de la Catalunya actual, complementada 

durant el segle XX passat amb les explo-
tacions hidroelèctriques dels restants rius 
dels Pirineus. En el cas del turisme, amb 
la marca Barcelona i Catalunya, l’element 
inercial van ser els JJOO del 1992. Els vaig 
plantejar l’any 1976 amb aquesta finalitat, 
i el 1980 van dissenyar l’estructura terri-
torial d’aquells Jocs. És el conegut “Model 
Barcelona”: “la importància d’uns JJOO 
no és la seva celebració...  per sobre d’ai-
xò compten les millores humanes socials 
i culturals que se’n derivin” (Muntanya 
694 de desembre 1977, i els números 403 
i 407 d’aquesta revista).

Un dels canals adjacents del Llobregat 
a Obiols (Berguedà)
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El 2015 la Diputació de Barcelona va de-
cidir dur a terme el GR 270 que a grans 
trets vol seguir el curs del Llobregat. Re-
sultava d’una proposta l’any 1997 d’ACNA 
(J. BONAVENTURA) com a part d’una 
necessària estructuració de tots el camins 
de Catalunya en base a uns eixos princi-
pals, per tal d’evitar les caòtiques i inefici-
ents realitzacions aïllades de les diferents 
administracions públiques any rere any.
En aquella data, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) ja havia completat 

Gual de plataforma sobre el Llobregat a Sant Boi. Al seu cost de 462.971 €, cal afegir 7.406.042 € (dades de la Web de l’AMB) per fer un 
fastuós accés des del poble, a la riba dreta del riu, inclosa una plaça elevada sobre la carretera BV-2002. Prop de 8 milions d’euros en 

total, una mostra més del que ha portat a la crisi que hem patit

Indústria, estètica del Modernisme i natura, integrades en el riu Llobregat 
(Cal Marsal, Puig-reig)

el camí del riu al llarg dels darrers 25 
km, entre Martorell i la Mediterrània, 
tot i que a uns costos més apropats a una 
autopista o un AVE (més de 600.000 €/ 
km), que a un camí de riu. Per aquest 
motiu, la temptació fou que el GR 270 
pogués seguir essent un camí de riu en 
els restants 125 km, des del mateix nai-
xement del riu, al municipi de Castellar 
de N’Hug. Però a més del fet que seria 
inassolible amb els costos ja esmentats, 
només del possible recorregut entre 

Manresa i Martorell es presentaven uns 
punts negres aparentment irresolubles, i 
que a més l’allunyaven del riu (Boades, 
Monistrol, C-55, Cairat...). En la resta de 
la meitat superior, els problemes eren 
encara majors, amb camins disponibles 
que requerien ascendir fins a 450 metres 
de desnivell per sobre de la seva llera o 
s’allunyaven quilòmetres del riu (Cercs, 
la Baells, C-16...). Així, a través d’ACNA, 
se’m va demanar intervenir per a resol-
dre tots aquests problemes, i apropar el 
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recorregut al riu tant com fos possible.  
Com el que se’m demanava només era 
això, va semblar una utopia la meva afir-
mació que es podien dissenyar dos ca-
mins de riu estrictes, un per a cada riba, 
i a un cost molt per sota dels 100. 000 €/ 
km, moltes vegades menor dels costos 
que havien estat habituals fins a la data.  
Així, des de primers de juliol i durant 6 
mesos a dedicació absolutament exclu-
siva vaig recórrer amunt i avall les dues 
ribes per dissenyar els 240 km de camins 
que figuren al treball.

La recuperació del 
Llobregat

El meu interès va ser el pensar que el 
camí podia ser un nou element inercial 
per a moltes finalitats. Recuperar la dig-
nitat del riu i el seu entorn, una natura 
excepcional, malmesa greument per de-
senes d’anys d’errors territorials, infraes-
tructurals, urbanístics i la contaminació 
urbana i industrial. “El riu Llobregat ... és 
amarronat ...” (La Trinca). És a dir, trans-
formar una claveguera en un parc de 150 
km de llarg amb activitats a la natura, 
excursionisme, escalada als nombrosos 
espadats que ha format el riu, ciclisme, pi-
ragüisme... Recuperar les comunicacions 
tradicionals que van generar les Colònies 
i la seva activitat econòmica, reconver-
tint-la en turística i de serveis per a tota 
la població de la conurbació barcelonesa 
i de les poblacions situades al llarg del 
riu. Per exemple, cal pensar que la major 
part del “Modernisme” no és a Barcelona, 
sinó que al Llobregat. I també, diversi-
ficar l’oferta turística que està ofegant  
Barcelona (7 milions de visitants anuals), 
descongestionant-la amb les importants 
possibilitats del turisme de qualitat, cul-
tural esportiu i de salut, que ofereix el 
patrimoni del riu, Montserrat (prop de 3 
milions de visitants anuals) i els Pirineus. 
Un “projecte de país”. A un cost política-
ment i econòmicament òptim, uns efectes 
engrescadors.

No va ser fàcil. De seguida va aparèixer 
un altre problema inesperat, el futur nou 
conducte de les salmorres, que l’ACA 
(Agència Catalana de l’Aigua) tenia 
congelat per raons econòmiques derivades 
de la seva gestió anterior, agreujada per 
la crisi. Sense que ni estigués previst 
inicialment en el treball, a finals d’estiu 
vaig presentar una proposta per resoldre 

La resclosa de Malagarriga al Cardener (Cardona i Pinós), avui gairebé inaccessible, 
com tot el seu extraordinari meandre de 2 km

Un dels indrets més macos i sorprenents, però menys coneguts de l’Anoia 
(Cabrera i Vallbona)

Els camins dels rius de la conca del LLobregat
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constructivament i administrativament 
el problema, que el mateix octubre va ser 
traslladada per la Diputació a l’ACA.

Al mateix temps havia informat detalla-
dament de com resoldre els punts negres 
ja esmentats, pel que es va començar a 
canviar la perspectiva sobre les possi-
bilitats del camí. Al novembre es van 
plantejar recursos pressupostaris per re-
alitzar-lo. Malauradament, com a molesta 
conseqüència de l’entusiasme, van aparèi-
xer les habituals urgències polítiques per 
disposar el més aviat d’un treball que en 
bona lògica qualsevol entendria que re-
querís d’un any o més. Estava acostumat 
a fer treballs coordinant equips interdis-
ciplinaris d’experts, amb una dotzena 
o més d’ells, però ni el temps disponible 
permetia tal dinàmica conjunta, ni menys 
els exigus recursos disponibles, pel que el 
repte també va ser assumir totes les dis-
ciplines tècniques (no les administratives 
i d’edició), recordant aquells discos que 
Paul MacCartney feia tot sol, superposant 
les pistes. El treball va ser lliurat el 23 de-
sembre, menys de 6 mesos després.

El Cardener i l’Anoia

Així, a la vista del que s’havia dissenyat 
i de les expectatives generades, l’any 2016 
següent, se’m va encomanar, igualment a 
través d’ACNA, el mateix treball pels rius 

Cardener i Anoia (160 km de camins més, 
uns 400 km en total), el que completava 
la conca del Llobregat (exceptuant la part 
superior del Cardener, dins la província 
de Lleida). I quan tot just començava l’an-
terior encàrrec, el 25 de juliol del 2016 la 
Diputació ja anunciava formalment per 
a 2020 una inversió pressupostària de 25 
milions d’euros per a una primera fase 
de 300 km dels tres rius, amb el nom de 
“Vies blaves”. La “utopia” ja no ho era.

Un camí de riu de 3 metres d’ample, per a vianants i ciclistes, no es recomana cap revestiment de ciment.  Tot al contrari, només el 
reverdiment natural, amb un sòl dens d’arrels vives, és el millor antierosiu als efectes de l’aigua.  El Llobregat a l’esquerra i el camí de riu 

adjacent a la dreta, al seu pas per Artés

Qualsevol lector d’aquesta revista, expert 
practicant de l’excursionisme i molts del 
ciclisme de muntanya, es pot imaginar la 
importància de disposar d’aquestos eixos 
que travessen Catalunya de dalt a baix, i/o 
donen una immillorable connexió a ca-
mins ja existents, locals o GR del mateix 
país, així com els de connexió pels grans 
recorreguts europeus. I la importància es-
tratègica de “lligar” Barcelona, Montser-
rat i els Pirineus.

Restes d’una palanca després d’una crescuda el 26 d’agost del 2016, a 
la cota 51 m. de l’Anoia, a Martorell.  Foto: A. Bargués
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Els criteris bàsics

Explicar un treball de 400 km de nous 
camins seria com descriure un munt 
de rutes singulars i diversificades per 
les seves característiques i importàn-
cia natural, paisatgística, històrica, ar-
quitectònica, social i turística. Per això 
només esbossaré els seus criteris bàsics. 
I si sembla d’interès, més endavant puc 
detallar la re-enginyeria de guals per  
poder travessar el riu, perquè està vincu-
lada a importants antecedents històrics i 
excursionistes.

Es coneixia de les construccions europe-
es uns costos de vies verdes íntegrament 
noves de fins a 150. 000 €/ km (preus 
2015), que si es tracta d’arranjar vies ja 
existents, es pot reduir en el millor dels 
casos fins a 50. 000 €/ km. Era doncs una 
evidència la necessitat d’inventariar i re-
cuperar el màxim de camins ja existents, 
no només per reduir costos sinó que 
també per tractar-se de vies públiques 
que no suposarien ocupacions ni expro-
piacions. I també per a una immediata i 
ràpida realització.

La col·laboració de l’ACA a través dels 
seus experts i tècnics de la demarcació 
territorial del Llobregat també va ser 
molt important. No només pels seus 
coneixements i experiència, que vaig 
aplicar en la re-enginyeria de guals, 
sinó també per les “zones de servitud”, 
una figura clau de la legislació dels rius, 
consistent en dues franges de 4 metres 
d’amplada situades a banda i banda del 
“domini públic hidràulic”, és a dir, als 
costats de la llera del riu i fora de la zona 
normalment inundable. És una zona de 
seguretat explícitament “pública” i de 
competència exclusiva de l’Executiu, i en 
aquest cas sota la gestió de l’ACA, amb 
independència que el propietari sigui 
públic o privat. 

Així, dels 240 km de camins del 
Llobregat, més del 90% corresponia a vies 
en gran part abandonades i/o oblidades: 
camins ramaders que són inalienables, 
camins romans, camins reials, camins 
tradicionals, vies fèrries i vies de tracció 
animal..., fins a línies elèctriques (perquè 
requereixen obligadament de camí de 
manteniment), on, en molts casos, només 
calen uns mínims treballs de recuperació 
o condicionament. La resta, només uns 

20 km eren de nou traçat i on s’adscrivien 
les 250 actuacions d’enginyeria per lligar 
amb continuïtat els 220 km restants que 
recuperava. I en aquestes actuacions 
que implicaven infraestructures fluvials 
(guals, passarel·les mecàniques, baranes, 
passos de canals i rescloses, rampes per 

a peixos...), es va fer una re-enginyeria 
i a la vegada una tipificació d’uns pocs 
models normalitzats, que permetés 
productes homologables per reduir el 
seus cost i garantir la seva durabilitat, 
evitant el caos existent. Així s’entén que, 
finalment, els costos pressupostats no 

El Pont del Diable a Martorell, que va resistir l’aiguat del 1617 perquè l’aigua va 
trobar pas pels costats

Els camins dels rius de la conca del LLobregat
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superessin els 80.000 €/ km, avalats per 
contractistes disposats a fer proves de 
mostra, que ho constatessin.

La re-enginyeria de les 
infraestructures

L’inventari del que encara avui es troba 
als rius sembla un museu dels horrors.  
No només els abocadors i vessaments, 
la part de sota de les infraestructures, la 
degradació global... També impressionen 
les nombroses runes de guals -algunes de 
ben recents-, i/o l’estat precari dels exis-
tents.

La part positiva va ser analitzar els errors 
comesos. Per exemple les tensions i els 
moments de força que la crescuda del 6 
de novembre de l’any 1617 va fer caure el 
pont de Vilomara, però no altres ponts ai-
gües avall amb molt més cabal acumulat, 
com el Pont del Diable a Martorell. El per-
fil arquejat del Pont del Diable a Marto-
rell permet que amb qualsevol nivell de la 
crescuda, l’aigua sempre pugui derivar-se 
pels costats. Contràriament, el pont de Vi-
lomara fa l’efecte de contenció d’una pre-
sa quan la crescuda arriba a l’alçada de la 
seva plataforma perquè és gairebé plana.
Les anàlisis estructurals van portar a com 

fer uns ponts i guals indestructibles, i a 
més econòmics. I que siguin transitables 
350 dies a l’any, és a dir, tot l’any, perquè 
quan diluvia i hi ha crescudes, a ningú se 
li acudeix transitar, ni per un riu ni per 
cap lloc. A més, en les lleres dels rius està 
prohibit. Vaig establir tres tipus de guals: 
de rastell per als petits rierols i petits aflu-
ents, i per als rius amb cabal els de pla-
taforma i els “hiperestàtics-isostàtics”. 
I també es van plantejar alguns ponts 
singulars, reconstruint els corresponents 
ponts històrics que hi van haver fins a la 
Guerra Civil (la Baells-Pedret, pont de Ca-
brianes, antic ferrocarril de Monistrol, ...).

Espero que tot i ser una exposició molt 
genèrica, el lector s’hagi pogut fer una 
primera idea del projecte. I sobretot, de-
sitjar que s’agilitzin els lents processos ad-
ministratius i de gestió per realitzar-lo al 
més aviat millor. 

El pont de Vilomara amb una plataforma gairebé plana, requereix molta més fortalesa 
estructural.  Com que  al 1617 no la tenia,  va caure

Possible recuperació del pont del ferrocarril del Llobregat, a Guar-
diola de Berguedà. Calia fer la C-16 tan a prop del pont? Encara 

sort que no van enderrocar el del tren
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Els criteris bàsics

Explicar un treball de 400 km de nous 
camins seria com descriure un munt 
de rutes singulars i diversificades per 
les seves característiques i importàn·
cia natural, paisatgística, històrica, ar·
quitectònica, social i turística. Per això 
només esbossaré els seus criteris bàsics. 
I si sembla d’interès, més endavant puc 
detallar la re·enginyeria de guals per  
poder travessar el riu, perquè està vincu·
lada a importants antecedents històrics i 
excursionistes.

Es coneixia de les construccions europe·
es uns costos de vies verdes íntegrament 
noves de fins a 150. 000 €/ km (preus 
2015), que si es tracta d’arranjar vies ja 
existents, es pot reduir en el millor dels 
casos fins a 50. 000 €/ km. Era doncs una 
evidència la necessitat d’inventariar i re·
cuperar el màxim de camins ja existents, 
no només per reduir costos sinó que 
també per tractar·se de vies públiques 
que no suposarien ocupacions ni expro·
piacions. I també per a una immediata i 
ràpida realització.

La col·laboració de l’ACA a través dels 
seus experts i tècnics de la demarcació 
territorial del Llobregat també va ser 
molt important. No només pels seus 
coneixements i experiència, que vaig 
aplicar en la re·enginyeria de guals, 
sinó també per les “zones de servitud”, 
una figura clau de la legislació dels rius, 
consistent en dues franges de 4 metres 
d’amplada situades a banda i banda del 
“domini públic hidràulic”, és a dir, als 
costats de la llera del riu i fora de la zona 
normalment inundable. És una zona de 
seguretat explícitament “pública” i de 
competència exclusiva de l’Executiu, i en 
aquest cas sota la gestió de l’ACA, amb 
independència que el propietari sigui 
públic o privat. 

Així, dels 240 km de camins del 
Llobregat, més del 90% corresponia a vies 
en gran part abandonades i/o oblidades: 
camins ramaders que són inalienables, 
camins romans, camins reials, camins 
tradicionals, vies fèrries i vies de tracció 
animal..., fins a línies elèctriques (perquè 
requereixen obligadament de camí de 
manteniment), on, en molts casos, només 
calen uns mínims treballs de recuperació 
o condicionament. La resta, només uns 

20 km eren de nou traçat i on s’adscrivien 
les 250 actuacions d’enginyeria per lligar 
amb continuïtat els 220 km restants que 
recuperava. I en aquestes actuacions 
que implicaven infraestructures fluvials 
(guals, passarel·les mecàniques, baranes, 
passos de canals i rescloses, rampes per 

a peixos...), es va fer una re·enginyeria 
i a la vegada una tipificació d’uns pocs 
models normalitzats, que permetés 
productes homologables per reduir el 
seus cost i garantir la seva durabilitat, 
evitant el caos existent. Així s’entén que, 
finalment, els costos pressupostats no 

superessin els 80.000 €/ km, avalats per 
contractistes disposats a fer proves de 
mostra, que ho constatessin.

La re-enginyeria de les 
infraestructures

L’inventari del que encara avui es troba 
als rius sembla un museu dels horrors.  
No només els abocadors i vessaments, 
la part de sota de les infraestructures, la 
degradació global... També impressionen 
les nombroses runes de guals ·algunes de 
ben recents·, i/o l’estat precari dels exis·
tents.

La part positiva va ser analitzar els errors 
comesos. Per exemple les tensions i els 
moments de força que la crescuda del 6 
de novembre de l’any 1617 va fer caure el 
pont de Vilomara, però no altres ponts ai·
gües avall amb molt més cabal acumulat, 
com el Pont del Diable a Martorell. El per·
fil arquejat del Pont del Diable a Marto·
rell permet que amb qualsevol nivell de la 
crescuda, l’aigua sempre pugui derivar·se 
pels costats. Contràriament, el pont de Vi·
lomara fa l’efecte de contenció d’una pre·
sa quan la crescuda arriba a l’alçada de la 
seva plataforma perquè és gairebé plana.
Les anàlisis estructurals van portar a com 

fer uns ponts i guals indestructibles, i a 
més econòmics. I que siguin transitables 
350 dies a l’any, és a dir, tot l’any, perquè 
quan diluvia i hi ha crescudes, a ningú se 
li acudeix transitar, ni per un riu ni per 
cap lloc. A més, en les lleres dels rius està 
prohibit. Vaig establir tres tipus de guals: 
de rastell per als petits rierols i petits aflu·
ents, i per als rius amb cabal els de pla·
taforma i els “hiperestàtics·isostàtics”. 
I també es van plantejar alguns ponts 
singulars, reconstruint els corresponents 
ponts històrics que hi van haver fins a la 
Guerra Civil (la Baells·Pedret, pont de Ca·
brianes, antic ferrocarril de Monistrol, ...).

Espero que tot i ser una exposició molt 
genèrica, el lector s’hagi pogut fer una 
primera idea del projecte. I sobretot, de·
sitjar que s’agilitzin els lents processos ad·
ministratius i de gestió per realitzar·lo al 
més aviat millor. 

El pont de Vilomara amb una plataforma gairebé plana, requereix molta més fortalesa 
estructural.  Com que  al 1617 no la tenia,  va caure

El Pont del Diable a Martorell, que va resistir l’aiguat del 1617 perquè l’aigua va tro-
bar pas pels costats

Possible recuperació del pont del ferrocarril del Llobregat, a 
Guardiola de Berguedà. Calia fer la C-16 tan a prop del pont?  

Encara sort que no van enderrocar el del tren

Els camins dels rius de la conca del LLobregat



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. 
 




