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El ferrocarril
de la Vall Fosca
i de Boí, 31

Un rosari de recursos turístics ignorats
o mal entesos a la vall de Boí

Carles Udina

Aquesta proposta de ferrocarril a la vall Fosca i la vall de Boí vol conjumi-
nar 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.

8. «Boí Taüll Resort»

El ferrocarril també podria racio-
nalitzar l�accés, el disseny i l�explo-
tació de l�estació d�esquí alpí dita de
«Boí Taüll Resort», situada a la vall
de Mulleres.2

En una primera fase, ruïnosa, l�es-
tació estava al serrat del Sello, arran-
cant en una solana a 1.750 m.

Els serrats i carenes impedeixen

la convergència: l�esquiador té una
tendència natural a separar-se�n. A
l�inrevés, les comes afavoreixen la
convergència, en conseqüència, la
seguretat, i la protecció del vent.
El vent s�enduu la neu de les care-
nes i serrats, i la diposita al fons de
les comes. Les comes són els fòssils
de la darrera glaciació.

El terme grenouillère vol expres-
sar la convergència de les pistes

d�esquí al voltant de l�inici de la
xarxa de remuntadors. Les potes de
la granota, en ziga-zaga, són les pis-
tes per les quals es descendeix, que
es reuneixen en el cos de la grano-
ta. Aquí, tendenciosament, se�ns va
traduir com una urbanització des de
la qual divergien els diferents
remuntadors.

Entre traduccions equívoques i
el desconeixement de l�esquí i de la
meteorologia de neu, quasi totes les
estacions catalanes s�han iniciat en
carenes, i un cop fetes, les han des-
plaçat buscant les concavitats de les
comes d�origen glacial. És el cas de
la Molina, seguida anys després per
l�enclotada Masella; el funicular i
l�alberg de Núria, error encara per
corregir; els dos primers telecadires
careners de Vaqueira; Llessui i la
Tuca (aquestes dues darreres esta-
cions, avui abandonades); i fins i tot
el darrer telecadira de «Boí Taüll
Resort», del puig Falcó (2.750 m),
que rep el vent de totes bandes.

Limitació de l�àrea
actual i de l�accés per
carretera

En la segona fase, volent-se cu-
rar en salut, els nous explotadors

Des dels cims
de la vall del
Pessó es pot
veure com el
Castellet de

Moror (2.664 m)
divideix la vall

de Moror en
dos.

A l�esquerra,
la coma del

Port de Rus,
que connecta

amb la vall de
Rus; a la dreta,
tancada al fons
per la Passada

de Moror
(2.730 m) i el

puig Falcó
(2.757 m) que

dona accés a la
vall de

Manyanet i a la
coma de

Mulleres (Boí
Taüll Resort).
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Com? Doncs a través de l�obac
de Taüll i el seu cim en la cota 2.050,
des d�on es pot baixar esquiant a
l�estació per l�est i a la urbanització
pel nord. Per a això caldrien dos
remuntadors en angle recte, i neu
artificial per a garantir la innivació.

La cota 1.600 de l�obac de Taüll
té millors condicions per a la
innivació artificial, per temperatu-
ra i orientació, que la cota 1.700
de la Molina (la pista Llarga),
instal·lació que a mitja dècada dels
vuitanta va salvar la Molina de la
desaparició (d�això en parlarem en
un futur article sobre Núria i la vall
de Ribes).

Fins i tot es podria fer descendir
una pista de només 400 metres fins
a la cota 1.500, a les rodalies de
Taüll. Aquesta cota 1.500 es pot
innivar artificialment prop de tres
mesos, i/o baixar la neu del tossal
de Pedreny (1.800 m), 300 m més
amunt i 2°C més fred. La cota 1.500
és la cota mínima de Vaqueira
innivada artificialment, que per raó
de la major humitat d�aquesta vall
atlàntica, té pitjors condicions
d�innivació artificial que les de la
vall de Boí.

El remuntador «1.600 � 2.050»
de l�obac de Taüll podria ser poliva-
lent i no estacional, si donés accés
a les pistes d�esquí nòrdic (passeig i
fons) de la plana Noquil i/o per als
turistes a l�estiu.

Els aparcaments

Els tres aparcaments van ser fets
com a cul-de-sac, i de manera que
per a sortir, cal pujar. Si un dia de
molt fred el cotxe no se�ns engega,
no es pot arrencar cara avall. I si hi
neva molt potser caldrà posar ca-
denes només per a sortir de l�apar-
cament.

Tot al contrari, l�esmentada con-
nexió pla de l�Ermita «1.600 - 2.050
� 1.810» permetria un aparcament
pla i tan gran com es volgués al pla
de l�Ermita, evitant els darrers 8 km
de l�accés als que optessin pel cotxe
en lloc del ferrocarril.

Resum

El ferrocarril evitaria el molest
accés actual, que es podria tancar
des de la cota 1.810, on conviuri-
en el baixador del ferrocarril i un

aparcament òbviament molt més
limitat i a la solana. Es recupera-
ria l�àrea d�esquí del Ginebrell.
S�ampliaria l�actual superfície
esquiable en un 60% i el desnivell
fins a més de mil metres, i s�arri-
baria esquiant a la urbanització i/
o a Taüll. Seria viable la connexió
de «Boí Taüll Resort» amb Manya-
net, però també amb Moror, Filià
i Rus. Un creixement il·limitat i
de qualitat.

9. L�estètica, el romànic
i el planejament
urbanístic

La urbanització del pla de l�Er-
mita va iniciar-se amb un llarguíssim
i antiestètic edifici, com moltes ha-
bituals casernes de l�exèrcit o de la
guàrdia civil, visible des de tota l�es-
tació d�esquí en un paratge arqui-
tectònic d�interès mundial.

A la primeria dels anys vuitanta
el planejament urbanístic de la vall
de Boí va ser encarregat a un equip
d�arquitectes llavors desconeguts. Es
caracteritzava per:

- la supressió de les lluernes (les
típiques finestres sortints de les teu-

La part alta de
l�ampla coma

del Port de Rus,
a la vall de

Moror, amb el
vessant E del

Castellet de
Moror

(2.664 m).
La coma de

Moror queda
darrere del

Castellet.
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lades de moltíssims edificis de la
vall);

- la construcció d�un enorme bloc
d�apartaments en arc, mig voltant
l�església de Sant Climent de Taüll,
a l�entrada del poble, amb l�argu-
ment que «des dels apartaments
permetria admirar immillorable-
ment aquesta joia arquitectònica»;

- l�esmentat edifici «caserna» del
pla de l�Ermita.

Per una sèrie de caramboles for-
tuïtes i no com s�haurien de resol-
dre els problemes, els dos primers
es van poder esmenar a través del
mestre d�aquells arquitectes, un ca-
tedràtic llavors ja reconegut, amb
uns arguments tan simples com «el
raonament és brillant, però, com es
veurà l�edifici d�apartaments des de
l�església romànica?», o «a ells no
els coneix ningú, però a tu tothom,
i tothom sap que tu ets qui els ha
proposat i recomanat». Avui el mes-
tre s�ha jubilat, i els aprenents són
els reconeguts mestres.

Els apartaments de l�església es
van redimensionar, allunyar, i fins i
tot s�hi van incorporar lluernes!
Però l�edifici «caserna» es mantin-
gué, i posteriorment augmentà. Els

turistes, anem a Suïssa a fer fotos
dels blocs de pisos de Ginebra o
Zuric?, o més aviat a les tradicio-
nals cases de fusta amb flors?

El ferrocarril seria un element
inercial immillorable per a evitar
aventures urbanístiques i estilísti-
ques extemporànies, ajustant tot el
desenvolupament urbanístic a l�en-
torn dels cinquanta hàbitats ja es-
mentats, respectant l�arquitectura
tradicional o, encara més, recons-
truint invalorables hàbitats avui
mig arruïnats. Tot això en una zona
irrepetible de l�art romànic.

10. Moror - Pessó

Oposada a la de Rus per l�oest,
també es compon com aquesta de
dues comes de notable superfície. La
coma del port de Rus i/o de Pessó,
que confronta amb Rus, i la coma
de Moror, que termeneja amb Mu-
lleres («Boí Taüll Resort»). Les dues
comes, a la vegada, fan partió amb
Manyanet.

L�accés podria fer-se fàcilment, des
d�un baixador del ferrocarril a la cota
1.690, mitjançant un remuntador de
1.700 m de longitud i 250 m de des-

nivell fins a la cota 1.940 (15% de
pendent, per a debutants), on es bi-
furquen àmpliament les dues comes
esmentades. Aquí podria iniciar-se,
estrictament, la zona esquiable. Els
equipaments serien similars als es-
mentats per a Rus.

Aquest baixador està en la car-
retera d�accés a «Boí Taüll Resort»,
però 2 km més amunt del pla de l�Er-
mita, així que també admetria un
limitat aparcament d�automòbils i/
o autocars.

11. El domini de les
«cinc valls»

S�entén per domini la part de
l�espai on hi ha un fenomen o pro-
cés. Així, el domini de l�esquí són
les pistes d�esquí, o millor, tota
l�àrea d�esquí perquè també es fa
esquí fora de pistes. Però és fre-
qüent en l�esquí reservar el terme
«domini» a un conjunt d�àrees d�es-
quí interconnectades i de dimensi-
ons notables.

Aquí tenim cinc grans àrees, al-
gunes que es poden considerar «do-
bles». El quadre resum de valoraci-
ons objectives ho constata. Però, a

La part baixa
de la coma de
Moror, tancada
pel vessant W
del Castellet de
Moror (2.664 m)
i més al fons la
Passada de
Moror
(2.730 m).
La coma del
Port de Rus
està darrere del
Castellet.
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integrar bona part del sentiment
nacional català, i que va intentar
defensar el territori davant l�espe-
culació franquista.

Aquests col·lectius no han pogut
entendre, no tant el fet de ser mar-
ginats per l�administració autonòmi-
ca, que òbviament s�ha hagut de
professionalitzar, sinó l�arbitrarietat
dels criteris de la gestió dels que han
acabat essent uns buròcrates igno-
rants de la realitat de l�alta munta-
nya. Al Parc no es pot tocar ni un
roc, però a la muntanya del costat
es pot fer qualsevol barrabassada.
Dues posicions extremes, totes dues
insostenibles.

Per a més incoherència, el Parc
ha concentrat el turisme de mun-
tanya, com si no hi hagués més
valls al Pirineu català dignes de
gaudir-ne. A més a més, la gestió
ha afavorit la nefasta estacionali-
tat, de manera que entre una cosa
i l�altra, a l�estiu, moltes parts del
Parc semblen la Rambla de
Barcelona.

A tots els parcs del món, si a l�hi-
vern hi neva, l�esquí nòrdic és el
reclam inexcusable que encara fa
més atractiu el parc, i li esmorteeix
l�estacionalitat. A tot arreu menys
al nostre. El ferrocarril la Pobla � el
Pont permetria resoldre també
aquest problema.

El baixador del ferrocarril del
Parc nacional estaria a la cota
1.510 (entremig dels baixadors de
Caldes de Boí, 1.440 m, i de Taüll,
1.580 m), a tocar de l�estany de la
Llebreta (1.620 m).

Amb el ferrocarril, el Parc ja no
seria només d�Aigüestortes i de Sant
Maurici, sinó que s�hi afegiria tota
la vall Fosca, que es conservaria
«verge» (amb els coneguts estanys
de Cabdella, la vall de Rus, Filià...),
i Manyanet..., fet que en doblaria
la superfície, i permetria múltiples
recorreguts encreuats, sempre pos-
sibles amb el suport del ferrocarril,
com, per exemple, de Sallente (o
l�estany Gento) a Aigüestortes. Tot
això ampliaria l�oferta del Parc i,

sobretot, descongestionaria els seus
dos accessos actuals.

L�estiu, tothom pot imaginar-se
amb facilitat els avantatges de situ-
ar el Parc a tres quarts d�hora del
Pont de Suert i a una hora i mitja
de la Pobla de Segur, asseguts, lle-
gint o mirant l�exuberant paisatge
natural i artístic, evitant agafar el
cotxe, i sobretot evitant els conflic-
tes i l�impacte de la circulació roda-
da per a accedir-hi. Per això, parla-
ré de l�hivern.

Els serveis d�hivern

Seguirem parlat de l�esquí nòrdic
a remolc de l�estany Gento i la pos-
sible travessia fins a Superespot.

Prop del baixador del Parc, a
l�estany de la Llebreta, l�obac ga-
ranteix neu quasi tot l�hivern per a
iniciar un circuit d�esquí nòrdic,
passeig o fons segons la mentalitat
menys o més esportiva del turista.
Recorreria Aigüestortes (1.820 m),
i pot arribar fins a l�estany Llong

La urbanització
del pla de
l�Ermita va
iniciar-se amb
un llarguíssim i
antiestètic
edifici, com
moltes
habituals
casernes de
l�exèrcit o de la
guàrdia civil,
visible des de
tota l�estació
d�esquí en un
paratge
arquitectònic
d�interès
mundial.
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(2.000 m), on el refugi permetria
escalfar i refer els esquiadors, que
podrien voltar l�estany, quasi sempre
gelat, en un recorregut pla i fascinant
de quilòmetre i mig. Com un estadi
gegant on l�esquiador és el protago-
nista davant un públic format per
imponents i gegantines muntanyes.

I d�aquí, encara hi hauria l�opció
per als més esportistes, de reprendre
la marxa per l�empinada pista fores-
tal del Portarró d�Espot (2.425 m) i
anar a dormir al refugi de Sant
Maurici. I l�endemà fer el retorn, en
un servei de cap de setmana inobli-
dable. Tanmateix, és igualment pos-
sible l�opció inversa des d�Espot. Com
que la neu cobreix el terra, els turis-
tes fins i tot ni tocarien un sol roc. I
es podria atraure el turisme europeu
dit «intel·lectual», d�alt nivell eco-
nòmic, d�alta despesa turística, i tam-
bé el més respectuós amb l�entorn.
Només caldria una passada diària de
la màquina, que fressés la pista de
tres o quatre metres d�ample i mar-
qués la traça, cosa que és ben fàcil,
però abans que res, una gestió ade-
quada del Parc durant l�hivern.

Pel que fa a la vall d�Espot, cal
remarcar que aquest trànsit d�esqui-
adors Aigüestortes � Sant Maurici
seria una tercera connexió turísti-
ca, perquè cal recordar les ja esmen-
tades de l�esquí alpí i l�esquí nòrdic
entre Superespot i l�estany Gento
per la coma de la Mainera del Pallars
Sobirà.

La circumval·lació de
les tres comarques,
amb esquís, a peu,
o en bicicleta (però no
amb vehicles a motor)

S�ha parlat de la necessitat del
criteri de polivalència, i se�n parlarà
a la part final de «L�impacte». Si hi
ha una explotació industrial dins el
Parc, ¿no seria igualment justificable,
o més, que coexistís amb un recor-
regut turístic? Si apliquem la poliva-
lència al canal de la central hidroe-
lèctrica que des de l�estany de Sant
Maurici porta l�aigua per la cota
1.910 fins a la canonada de pressió
sobre Espot, tenim una pista de 6 km
d�esquí nòrdic a l�hivern, i per a ex-
cursionistes i/o bicicletes a l�estiu.3

Però el recorregut no acaba aquí,
perquè en aquest punt arriba el ca-

nal dels Lladres (cota 2.020), provi-
nent de l�estany dels Lladres (a 2 km,
més dos quilòmetres més per a gua-
nyar el desnivell de 110 m entre
ambdós canals).

Des de l�estany dels Lladres, ser-
pentejant 2 km per la coma fins a
baixar a la cota 1.940, en tres quilò-
metres més, es podria arribar a
Superespot (1.930 km) travessant
planerament l�empinat bosc de
Carbonero.4 Ja tenim 15 km des de
Sant Maurici, i quasi 40 km des de
la Llebreta.

Però el lector recordarà que
Superespot podia connectar-se amb
l�estany Gento a través del coll Tria-
dor, bordes de Llessui, i Escart �
Baiasca. Connexió a l�hivern (esquí
nòrdic de passeig travessia o fons) o
a l�estiu (ciclisme i excursionisme).

Hem tancat el cercle! Tenim un
recorregut excepcional, a l�estiu o a
l�hivern (no estacional), a l�entorn
de la cota 2.100, de 70 km de longi-
tud, entre la vall Fosca (l�estany
Gento) i Aigüestortes, per les tres
comarques del Pallars Jussà, del
Pallars Sobirà i de l�Alta Ribagorça.
Recorregut que a la vegada podem
tancar amb el ferrocarril entre els
baixadors de Sallente i el Parc naci-
onal (28,3 km, uns 35 minuts).

El positiu impacte del ferrocarril
no tan sols es deixaria sentir en les
zones que recorre, sinó també en al-
tres d�adjacents com la d�Espot,
Escart, Baiasca i Llessui, en el Pallars
Sobirà.

13. Caldes de Boí i les
esglésies romàniques de
la vall.

En uns quants minuts el ferrocar-
ril permetria accedir al Balneari a
quasi tots els habitants de l�Alta
Ribagorça i/o als turistes que hi per-
noctin, per a gaudir d�aquests banys
termals. Per exemple, després d�una
freda esquiada. També podria pensar-
se en una piscina de 50 m (polivalent
per a entrenaments d�altura de la
competició de natació), amb una fa-
çana transparent, obrible a l�estiu.

El baixador seria, tanmateix, un
accés per a reconegudes excursions
com els diversos pics de tres mil me-
tres de la vall (Besiberris, Punta
Alta...), Cavallers, el refugi Ventosa i
Calvell, els estanys, el Montardo

d�Aran...
La majoria de les esglésies romà-

niques de la vall també serien im-
millorablement accessibles tot l�any
des dels baixadors del ferrocarril.

Notes

1. L�extensió d�aquest treball ha re-
comanat fer una quarta i darrera
part amb l� «Impacte territorial»,
que figurarà en el proper numero
d�agost, tot i que en les dues parts
anteriors es deia que figuraria a la
tercera.

2. Tan fàcil, i autòcton, com és dir
«Mulleres», i el lector haurà de lle-
gir «Boí Taüll Resort», que, a més
a més, no és el nom original
d�aquest indret. No he entès mai
el costum de les societats explota-
dores de canviar els noms, sense
respectar la toponímia autòctona.

Fa molts anys ja em vaig discutir amb
Luis Arias perquè, en els plànols
del recorregut de la marxa Beret,
jo hi feia constar Vaqueira en lloc
de Baqueira, i a la nit ell anava a
les oficines (o hi feia anar algú, això
no ho vaig arribar a saber), i d�ama-
gat corregia la «V» per la «B», i feia
fotocòpies de nou. Al matí de la
cursa em trobava el canvi.

«Port-Ainé» (que ha canviat dues
vegades de nom, suposo que per
raons legals i fiscals) està ubicada
als Clots de Roní (el poble/muni-
cipi on està situada), dues comes
on fa més de trenta anys els corre-
dors d�esquí de fons del Centre Ex-
cursionista de Catalunya anàvem
a entrenar-nos per a les «baixa-
des»... Del cim que ara en diuen
pic de l�Orri, que seria com dir «pic
de la Fondalada», sempre se n�ha-
via dit Torreta de Rubió. Si es vol-
gués modernitzar el nom, llavors
caldria dir-ne «pic dels dos repeti-
dors de televisió», constatant
aquesta absurditat.

3. Només cal evitar un esperó rocós
sota els Encantats, baixant i pu-
jant 30 m de desnivell.

4. Caldria un petit túnel, que a la ve-
gada serviria d�aixopluc, per a su-
perar la carena del Carbonero. Uns
tres-cents metres, que amb els mit-
jans d�avui no són res comparat
amb els quilòmetres que van obrir
pels voltants els presoners del fran-
quisme.



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. 




