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Situació dels engorjats

El ferrocarril
de la Vall Fosca
i de Boí, 1
Preservació de l’alta muntanya amb la
planificació territorial i infraestructures

Carles Udina

Aquesta proposta de ferrocarril a la vall Fosca i la vall de
Boí vol conjuminar la preservació de l’alta muntanya amb
la seva explotació a partir d’una planificació a llarg termini
i la realització d’unes infraestructures adequades.

A. PLANIFICACIÓ TERRI-
TORIAL I FERROCARRIL

1. Motivació

Amb la reinstauració de la demo-
cràcia i la Generalitat provisional,
semblava obrir-se la possibilitat de
planificar el nostre territori. Per
aquest motiu es va passar en net una
proposta d’infraestructures de comu-
nicació viàries elaborada fa trenta
anys. La proposta fou presentada a
congressos d’experts en planificació1

i fou publicada2 per la Generalitat,
però no es va entendre i s’oblidà.

El pas dels anys i els greus errors
de política territorial que s’han cons-
tatat fan més fàcil que avui s’enten-
gui la utilitat de la proposta, més en-
cara si n’agafem només un paràgraf,
relatiu a un territori molt concret,
tot ell visible a cop d’ull des dels cims
que envolta. Es veu com una sola
infraestructura, parcial, podria can-
viar fins i tot dues comarques, el
Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça, i
d’aquí inferir com podríem canviar
tot Catalunya si la política tingués
com a finalitat planificar el futur del
territori on vivim.

2. Uns conceptes bàsics
de planificació
territorial. Exemples

Els conceptes d’escenari i d’ele-
ment inercial van ser encunyats per

la planificació turística fa anys, dins
una metodologia interdisciplinària,
la metodologia dels escenaris.

Cada escenari és un dels estats pos-
sibles a què pot evolucionar el siste-
ma territorial global, fet que permet
valorar els diferents escenaris possi-
bles per a optar pel més adient i/o
desitjat per la població. Molt més en-
llà de la limitada acció dels ciutadans
—només un cop cada quatre anys
delegant la responsabilitat als gestors
polítics elegits—, la metodologia dels
escenaris suposa una acció directa de
la població en l’evolució del seu ter-
ritori i/o la seva societat.

Aquesta metodologia és impres-
cindible en la planificació territori-
al i/o en la pública, suposant que es
vulguin fer bé les coses. Se suporta
en models numèrics informatitzats,
que simulen la dinàmica dels esce-
naris, és a dir, de les possibles opci-
ons alternatives del desenvolupa-
ment humà, social i econòmic.

Els elements inercials són les con-
juntures que poden tant accelerar i
afavorir qualsevol planificació com
frenar-la i fins i tot impedir-la. Són
com els catalitzadors o inhibidors
d’una reacció química.

En planificar, i això hauria d’ésser
obligat en la política, és bàsic de-
terminar i/o definir els elements iner-
cials, tot i que no és fàcil. Determi-
nar sobretot els negatius per a con-
tenir-los. Definir els positius —in-
ventant-los si cal— perquè afavorei-
xin la planificació escollida.

Per a valorar la importància que
pot tenir un element inercial, n’hi
ha prou amb un exemple ben cone-
gut: els Jocs Olímpics del 1992.
Aquest esdeveniment va ser plan-
tejat políticament com a tal ele-
ment, per a recuperar els dèficits
infraestructurals del franquisme,
integrar la societat catalana amb
una finalitat comuna, projectar in-
ternacionalment Catalunya i
dinamitzar la seva activitat econò-
mica, molt més enllà dels Jocs en
ells mateixos, fet que va ser antici-
pat per la revista Muntanya en el
número de desembre de 1977. Avui

El Montsent de
Pallars,
2.883 m,
emergeix sobre
la contigua
coma d’Espòs,
culminada pel
Montorroio,
2.861 m, just a
l’esquerra de la
fotografia.
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ens manquen nous elements iner-
cials com aquest.

La pretensió només és descriure
un element inercial que permetria
un nou escenari, tant de correcció
de la situació de desertització hu-
mana actual, com l’anticipació a un
desenvolupament sostenible: un fer-
rocarril de muntanya entre la Pobla
de Segur (Pallars Jussà) i el Pont de
Suert (Alta Ribagorça).

Una infraestructura que, d’altra
banda, resoldria un problema que
ha plantejat el desenvolupament tu-
rístic de la vall Fosca: fer concórrer
el desenvolupament social i econò-
mic amb la conservació i fins tot
millora del nostre irrepetible patri-
moni natural.

És un eufemisme justificar les
agressions a la natura amb les neces-
sitats de desenvolupament econò-
mic. L’home pot disposar, segons
s’afirma, d’una facultat com és la
intel·ligència, que li permeti resol-
dre problemes com aquest, trobant
les concurrències i les solucions per
a un desenvolupament no agressiu.

3. Descripció del
ferrocarril i del seu
recorregut

S’iniciaria a la Pobla de Segur, al
final de la línia fèrria Lleida – la Po-
bla, i es prolongaria fins al Pont de
Suert, que seria el nou punt final.
Però la seva finalitat principal no és
donar accés al Pont (seria molt més
ràpid fer-ho a través del coll de
Perves), sinó potenciar les dues co-
marques del Pallars Jussà i l’Alta
Ribagorça donant suport a les se-
ves capitals (Tremp i la Pobla les
considerarem solidàries per estar lli-
gades pel ferrocarril i a només 15
km) i als recursos turístics de l’alta
muntanya, que avui no s’aprofiten
o s’aprofiten incorrectament.

Resumidament, des de l’actual
estació de la Pobla (cota 510; km
0,0), el ferrocarril remuntaria tot el
Flamisell, guanyant altura amb un
recorregut per les valls de la capça-
lera (Sallente, Rus i Filià, on hi ha
projectada una estació d’esquí alpí),
un túnel donaria accés a la capça-
lera del Manyanet, assolint la cota
màxima de 1.970 m, i un altre, en
progressiu descens, portaria a la vall
de Boí, entrant per la petita vall de

Mulleres (al peu de l’actual estació
d’esquí alpí dita de «Boí-Taüll
Resort»), i prosseguint de manera
que donés accés a la vall del Pessó,
a Taüll, al parc nacional d’Aigües-
tortes, a Caldes de Boí i, finalment,
a tots els pobles del fons de la vall
de la Noguera de Tor.

Des de Barruera podria estudiar-
se una alternativa: accedir a Vilaller
amb un túnel, que només allargaria
3,5 km el recorregut total de 100
km, però enllaçaria aquest hàbitat,
el segon de l’Alta Ribagorça. Els in-
convenients serien deixar de banda
Llesp i l’increment del cost (prop del

10%, pels túnels que comporta).
Tot i ser un ferrocarril de mun-

tanya, tindria corbes molt amples,
de radi no inferior a 250 metres,
cosa que permetria una via d’am-
plada normal, però amb els trens
adaptats a la característica dels des-
nivells i pendents necessaris. És a
dir, unitats automotores (com els
trens de rodalies) però lleugeres. En
els aspectes tecnològics són obligats
tots els avenços i optimitzacions dis-
ponibles, com motors reversibles
que en els trams de descens recu-
perin l’energia potencial de l’ascens,
etc.

Estació Alt. D DT P

La Pobla de Segur Sud (connexió
     amb l’actual ferrocarril), el Pont
     de Claverol - Sossís - Puimanyons 510
La Pobla Nord, Sant Fructuós 540 1,2 2,5
Vall de Serradell (Erinyà i Serradell) 630 2,3 5,5 2,1
Lluçà, Reguard 700 2,5 8,0 2,8
Senterada, Puigcerver, Naens,
    el Burget 730 2,0 10,0 1,5
La Pobleta de Bellveí 820 3,0 13,0 2,7
La Plana de Mont-ros, Beranui,
    Gramenet, Castell-estaó, Antist,
    Estavill 930 4,5 17,5 2,5
Molinos, Astell, Oveix, Guiró 1.010 2,8 20,3 2,9
Mont-ros, Pobellà, Paüls 1.100 3,2 23,5 2,9
la Torre de Cabdella 1.130 1,5 25,0 2,0
Aiguabella 1.205 2,6 25,0 2,9
Espui 1.265 2,0 29,6 3,0
Central de Cabdella 1.295 1,1 30,7 2,8
Cabdella 1.380 2,9 33,6 3,0
Pla de Sallente, Estallposí,
     estanys de Cabdella 1.610 7,7 41,3 3,0
Vall de Rus, Riqüerna 1.720 3,3 44,6 3,0
Vall de Filià 1.810 3,0 47,6 3,0
Vall de Manyanet 1.970 5,5 53,1 3,0
Molleres (Boí-Taüll Resort) 1.825 5,0 58,1 –3,0
Vall de Moror, Pessó 1.690 4,6 62,7 –3,0
Pla de l’Ermita de Sant Quirc 1.620 2,4 65,1 –2,9
Taüll 1.580 1,4 66,5 –2,9
Sant Nicolau, P. N. Aigüestortes 1.510 3,1 69,6 –2,3
Caldes de Boí 1.440 3,3 72,9 –2,2
Erill la Vall 1.270 5,7 78,6 –3,0
Boí 1.220 1,7 80,3 +3,0
Barruera 1.130 3,7 84,0 –2,5
Cardet 1.145 1,5 85,5 0,1
Cóll 1.120 2,0 87,5 –0,1
Vilaller, Casós 1.010 4,5 92,0 –2,5
Vall de Castanesa, Viuet, Sarroqueta 930 3,0 95,0 –2,7
Castelló de Tor 870 4,0 99,0 –1,5
El Pont de Suert 840 2,0 101,0 –1,0

Alt.: altitud; D: distància (km); DT: distància total (km); P: pendent
en %

Estacions i baixadors del ferrocarril
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El pendent podria no superar el
3%, fet que evitaria la lentitud de
les cremalleres. La servitud només
seria un parell de revolts a la vall
del Flamisell (a Mont-ros i a Cab-
della) per a guanyar el necessari
desnivell. A la vall de Boí només
caldria els petits revolts d’Erill la
Vall i de l’obac de Taüll, atès que en
recórrer circularment les capçaleres
de Caldes de Boí i el parc nacional,
ja resulta la distància que permet
guanyar els desnivells necessaris.

La via hauria de ser doble en el
tram inicial (de la Pobla de Segur
fins a Molinos, 20,3 km) i en el fi-
nal (del Pont de Suert a Boí, 21,7
km), mentre que en els 59,2 km
centrals (de Molinos a Boí), per les
dificultats del terreny i els nombro-
sos túnels, caldria avaluar avantat-
ges i inconvenients (el cost) d’una
via simple o d’una de doble.

4. Els túnels

Els metres de túnels que corres-
ponen a cada habitant i/o els me-
tres de túnel per cada quilòmetre
quadrat de territori són uns indica-
dors primordials del desenvolupa-

ment econòmic de les zones de
muntanya. Si comparem Catalunya
amb Suïssa o Àustria, la situació és
penosa.

Quan la tecnologia permet avui
perforacions quasi trivials amb  re-
lació a fa cinquanta anys, en els dar-
rers anys s’ha imposat a Catalunya
el nefast criteri de fer qualsevol
impactant explanació abans que un
petit túnel. Els exemples de les au-
topistes són innombrables, i també
dels accessos als pocs túnels realit-
zats, en zones d’especial fragilitat
(com en el parc natural del Cadí-
Moixeró. I això pel que fa a les car-
reteres, perquè fora del ferrocarril
metropolità (el Barcelonès), en cin-
quanta anys no s’ha fet cap ferro-
carril públic nou ni un sol túnel de
ferrocarril a tot Catalunya.
Montserrat és del 1892, Núria del
1931, i l’enllaç Papiol – Mollet
(inaugurat el 1982, amb 6,3 km de
túnels al llarg de 27 km, d’un cost
de 13.000 MPTA), segueix essent
un enllaç exclusiu de mercaderies.

Els túnels serien la principal ca-
racterística d’aquest ferrocarril, una
tercera part del recorregut propo-
sat.

5. Europa i el ferrocarril

El ferrocarril en totes les seves
varietats (d’alta velocitat, interme-
tropolità (intercity), rodalies, metro-
polità, cremallera, funicular, telefè-
ric, escales mecàniques...) pot con-
siderar-se el millor representant del
transport públic.

Com que el ferrocarril de l’oest
americà o el transsiberià tenen més
de cent anys, sovint es recorda que
el ferrocarril és l’únic servei capaç
de generar la seva pròpia demanda.

Si a més a més ja existeix una de-
manda potencial, la que pot gene-
rar una zona d’alta muntanya com
la vall Fosca, la vall de Boí o el parc
nacional d’Aigüestortes, l’impacte
del ferrocarril podria canviar dues
comarques, el Pallars Jussà i l’Alta
Ribagorça. Per què coneixem
Zermatt, Grindelwald, Davos,
Sankt Moritz, Gstaad, Garmisch,
Inns-bruck, Chamonix...?, i a l’in-
revés, per què no sabem on són
Evolène, Safien o Juf?

Els metres de ferrocarril per ha-
bitant és, a la vegada, un indicador
del nivell social i de benestar d’una
regió o un Estat. Catalunya neces-
sitaria quasi mil quilòmetres més de
ferrocarril per a posar-se al mateix
nivell que la mitjana de tot França,
però prop de dos mil quilòmetres
més per a equiparar-se a moltes re-
gions franceses de similar extensió,
o a Suïssa, Àustria o Finlàndia.8

Això que avui ningú no s’atre-
veix a qüestionar, fa trenta anys era
igualment evident però absurda-
ment ignorat per la nostra cultura
mediterrània. Els anys setanta, men-
tre l’Estat veí projectava el tren de
gran velocitat (TGV), nosaltres,
enlluernats pel «sis-cents», comen-
çàvem a tancar vies fèrries. El re-
tard a conscienciar-nos de l’error ha
estat de més de vint anys i ha tin-
gut unes dramàtiques conseqüènci-
es de desequilibri i malmetement
territorial, i de despoblament.

I ja que ens referim a Europa, cal
afegir que des de l’arribada de l’AVE
a Lleida, el ferrocarril Lleida – la Po-
bla ja no és un apèndix de la xarxa
fèrria tradicional, sinó de l’esmen-
tat AVE. En conseqüència, la ne-
cessària modernització d’aquest fer-
rocarril Lleida – la Pobla, ja podria
fer-se amb l’ample de via europeu, i

Túnel Cota entr. Cota sort. Long. (m)

A la Plana de Mont-ros 935 945 400
B Molinos 990 1.010 700
C Borda Batalla 1.020 1.030 350
D Paüls 1.075 1.090 500
E Serrat del Solà 1.115 1.120 300
F Cabdella (cargol) 1.305 1.380 2.500
G lo Boixegal (cargol) 1.450 1.485 1.200
H Estallposí 1.590 1.610 600
I Solà de Cabdella 1.635 1.660 900
J Rus - Filià 1.720 1.780 2.000
K Filià - Manyanet 1.810 1.965 5.300
L Manyanet - Mulleres 1.970 1.825 5.000

M Obac de Taüll (mig cargol) 1.780 1.745 1.200
N Tossal dels Pedrenys 1.720 1.710 350
O Serrat dels Hortons 1.690 1.660 1.000
P Taüll 1.580 1.510 3.000
Q Caldes de Boí 1.460 1.440 1.400
R Serrat del Palomero 1 290 1.280 350
S Erill la Vall (cargol) 1.270 1.240 1.000
T Erill la Vall 1.237 1.230 250
U Serrat de Toirigús 1.145 1.140 400
V Serrat de la Moixera 1.135 1.130 400
X Cóll – Vilaller 1.120 1.020 4.300

Total 1.120 1.020 33.400

Túnels de la línia de ferrocarril
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subsidiàriament, fer també d’aques-
ta amplada europea la seva prolon-
gació del proposat ferrocarril la Po-
bla – el Pont de Suert. D’altra ban-
da, això abaratiria costos de les uni-
tats automotores, perquè les que
aquí caldrien, ja es fabriquen per a
indrets similars dels Alps.

El que planteja aquest ferrocar-
ril és una estratègia nacional, un
ser o no ser, tant en l’equilibri ter-
ritorial, com en el futur turístic de
les nostres muntanyes dins
d’Europa, del qual, valgui la redun-
dància, estem perdent el tren per
mancances de planificació i de
qualitat de l’oferta. I, a més a més,
seria un referent per al futur. ¿Són
molts, 600  milions d’euros, per a
aconseguir un canvi territorial so-
cial i polític tan decisiu?

B. UN ROSARI DE
RECURSOS TURÍSTICS
IGNORATS O MAL
ENTESOS

6. L’estany Gento

El nul impacte hidroelèctric

L’ús de l’aigua de municipis d’al-
ta muntanya per a poder cobrir les
necessitats energètiques de les zo-
nes urbanes europees ha comportat,
en justa correspondència, impor-
tants millores infraestructurals i es-
tructurals en aquests municipis pro-
ductors d’energia. Per exemple, així
s’han fet moltes estacions d’esquí als
Alps (i també als Pirineus france-
sos) que han suposat nous ingres-
sos addicionals per a les poblacions
de muntanya, garantint la seva per-
manència i fins i tot el seu incre-
ment.

El contrast, a Espanya i a
Catalunya, ha estat escandalós. El
cànon energètic va ser un miratge.
Mai no s’ha plantejat la polivalèn-
cia hidroelèctrica – neu artificial.
El telefèric de llançadora de l’em-
bassament de Sallente (1.770 –
2.150 m) és una engruna que cons-
tata una política d’almoines i no de
justos drets. És el maquillatge d’una
infraestructura industrial, que a l’hi-
vern ens deixa en un lloc inútil per
manca de serveis.

Ni cent anys d’història de la vall
no han bastat per a aprendre i de-
fugir la misèria intel·lectual. La cen-
tral hidroelèctrica de Cabdella es
deu a la visió de futur d’Emili Riu,
un polític de Sort, que, tot i el buit
i la incomprensió nacional, va acon-
seguir capital, tecnologia i tècnics
suïssos, alemanys i francesos per a
construir-la fa un segle (funciona
des del 1914 sense interrupció), i
produir energia a un cost sis vega-
des inferior del que suposava el car-
bó en aquells anys.

El baixador de Sallente. Els
primers serveis

A 40 km de distància de la Po-
bla, a menys d’una hora de viatge,
hi hauria el baixador del Pla de

Sallente, a 1.610 m. En aquest bai-
xador caldria un aparcament per a
automòbils i autocars, perquè l’in-
dret és encara fàcilment accessible
per carretera. Aquest aparcament i
el ja existent 3 km més amunt en
l’embassament de Sallente per al
telefèric de llançadora, permetrien
diversificar i reforçar l’accés per fer-
rocarril.

També caldrien uns serveis com-
plementaris, com un campament a
l’estiu (i caravanes a l’hivern), que
reforçarien la polivalència d’infra-
estructures, la diversificació i la no
estacionalitat, sense cap construc-
ció visible i/o irreversible, a part del
baixador.

L’embassament de Sallente i el
telefèric de llançadora estan 3 km
més amunt, raó per la qual seria

L’embassament
de Sallente, a
1.760 m. Aigües
avall es veu el
pla on hi hauria
el baixador del
ferrocarril,
tancat per
l’obaga del
Baixant i la
carretera
d’accés.
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Propostes

oportú un servei de connexió mit-
jançant un petit autobús. També
una pista de circumval·lació (2 km)
a l ’embassament de Sallente
(1.760 m), per a esquí nòrdic a l’hi-
vern, més altres tres o quatre quilò-
metres que enllacessin amb el bai-
xador del ferrocarril a la cota 1.610.

Però, sobretot, caldria un
remuntador d’1,5 km de longitud i
370 m de desnivell (de 1.610 a
1.980 m), per a donar accés directe
a la base de l’àrea d’esquí alpí de l’es-
tany Gento – Espòs, que veurem de
seguida. Al mateix estany Gento
caldria un hotel i un refugi alberg
per a pernoctar-hi. No cal esmen-
tar els innombrables serveis oferibles
a l’estiu. Per això entrarem directa-
ment a quatre opcions hivernals.

L’esquí d’alta muntanya
(nòrdic)

A l’estany s’iniciarien els múlti-
ples itineraris d’alta muntanya i/o de
travessia d’esquí nòrdic, des de sem-
pre un dels més paradigmàtics del
Pirineu català, pel seu rosari d’es-
tanys (Fosser, Tort, Mariolo,

Cubiesso, Colomina, Mar, Saburó...),
voltant el refugi de Colomina.

L’esquí alpí a l’estany Gento

La segona opció seria l’esquí alpí,
amb una coma, la d’Espòs, que guar-
da en un absurd silenci unes condi-
cions excepcionals:

- Més de 4 km2 de prats.
- 880 metres de desnivell, de

1.980 a 2.861 m al Montorroio, un
cim només vint metres per sota del
veí Montsent de Pallars (2.883 m)
però íntegrament esquiable. I si
comptem fins a l’embassament de
Sallente (1.770 m, pistes vermella -
negra), el desnivell s’amplia a 1.090
metres.

- Cinc mesos o més d’esquí amb
neu natural (sempre que no se’ns es-
calfi gaire més el planeta), però am-
pliables a prop de sis mesos i amb
garantia, si es fabrica neu artificial.
La seva producció és immediata
amb el suport de l’estany Gento.

La collada de la coma d’Espòs
(2.650 m) podria plantejar, a través
de la petita coma esquiable de la
Mainera, la connexió amb els

remuntadors de l’estació d’esquí alpí
de Superespot, sense «tocar ni un
sol roc» del parc nacional
d’Aigüestortes i de Sant Maurici
(vegeu la referència al «roc» en la
part del parc nacional). De seguida
parlarem de Llessui i la coma de la
Mainera.
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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. 




