
Veri. L’aigua del Pirineu.

Veri neix pura i cristal·lina a les muntanyes de Benasque, 
un dels més privilegiats i inexpugnables racons del Pirineu, 
la qual cosa atorga a la seva aigua unes qualitats úniques. 
Descobreix i sent tota la seva puresa.
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Text i fotografies de Carles Udina i Cobo

Els motius de la modernització

Ja fa 30 anys d’un projecte que va can-
viar un destí preocupant de Núria. Qui 
se’n recorda avui, que llavors s’estava 
construint una carretera al Santuari? 
En aquell moment ni tan sols era cone-
gut que, a més, els serveis tècnics de 
la Generalitat proposaven la supressió 
del cremallera. Encara no existia el mo-
viment que s’anomenaria ecologista, ni 
els ecologistes, però els sectors més 
sensibilitzats de la població estaven pre-
ocupats perquè no se sabia com aturar 
la carretera, sobretot per la confiança 
cega dipositada en les noves institucions 
autonòmiques.

En aquell mateix moment la Generalitat 
també havia optat pel túnel del Cadí, i 
no el de Toses, per accedir a la Cerda-
nya. -Han passat 30 anys i el túnel de 
Toses segueix sent una promesa pen-
dent del govern central, o més ben dit, 
una burla-. Això deixava definitivament 
el Ripollès com a cul de sac, on s’afegia 
la fallida d’indústries a tota la comarca, 
amb l’augment de l’atur i amb un futur 
tan negre com un túnel. Per compensar 
tots aquests negatius impactes es van 
començar a dur a terme polítiques de 
promoció i reconversió d’aquesta realitat. 

30 anys 
de la modernització de Núria 
i de l’esquí alpí català
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Així a finals del 1980 se’m va demanar 
que redactés un estimulant avantprojec-
te de reconversió de la vall de Núria amb 
en Ferran Espiell i un equip interdiscipli-
nari que vaig formar per a l’ocasió, amb 
una dotzena de reconeguts experts: P. 
Santanach, X. Font, M.T. Sebastià, J.M. 
”Pitu” Figueres (mort el 2011), E. Figue-
res, R.M. Àlvarez, M. Oller, J.M. Sala, I. 
Udina, i R. Muns. El 1982 vam concloure 
un projecte definitiu.

El projecte, però, havia de resoldre la pri-
oritat  de la carretera. Per entendre-ho cal 
parlar de l’Andreu Claret, mort el 2005, 
conegut per la seva triomfal neteja de la 
històrica nevada de Barcelona el Nadal 
del 1962. Neteja que va ser possible - “in 
extremis” -  per una gestió dins la cúspide 
del govern franquista de Santiago Udina, 
un familiar meu molt, molt proper. En 
aquella època, l’Andreu Claret no podia 
entrar a l’Estat perquè era un exiliat, que 
sobrevivia a Andorra netejant les seves 
carreteres, mantenint expedit el llavors 
vital port d’Envalira, tasca meritòria per 
la qual se’l coneixia amb el sobrenom 
de l’“home de les neus”. Amb la transició 
política i la democràcia - resoltes les pro-
hibicions i persecucions dels exiliats po-
lítics - l’Andreu va poder tornar a casa i al 
seu partit, Esquerra, i com agraïment als 
molts favors que se li devien, a algú no se 
li va acudir res millor que deixar-li cons-
truir aquesta carretera a Núria perquè  
així, una vegada acabada, no li faltés mai 
més la feina de treure la neu, neu que de 
ben segur s’acumularia per les nevades i, 
sobretot, per les ventades.

És clar que en aquells dies no tothom 
pensava així, però per a nosaltres va ser 
prioritari i inqüestionable  –tot i que no ho 
manifestéssim per raons estratègiques 
òbvies– que calia aturar la carretera i 
garantir el funcionament i modernització 
del cremallera, en tant que la reconver-
sió era secundària. Hauria estat una in-
coherència fer qualsevol cosa en base a 
un greu i irreversible error infraestructu-
ral, com valoràvem nosaltres la carrete-
ra. Amb la perspectiva de 30 anys conti-
nuo pensant que el cremallera és un eix 
vertebrador. Fins i tot, anys després es 
va convertir en l’argument principal dels 
polítics per a impedir el tancament de la 
línia Vic–Puigcerdà.

La reconversió

L’eix central de la reconversió era revi-
far la que havia estat la primera esta-
ció d’esquí de l’Estat. Em refereixo a la 
zona arrecerada de la Coma de l’Embut 
al Puigmal què, per alçada (de 2.300 a 
2.900 m) i per la disponibilitat d’aigua per 
a produir neu artificial, permetia garantir 
més de sis mesos d’esquí, d’octubre a 
juny, durant tot el curs escolar.  

Vaig tenir la sort de parlar-ne amb el 
director general de l’esport de l’època, 
en J.L.Vilaseca, a qui coneixia de col-
laborar en temes de pedagogia i d’au-
tonomia esportiva com la projectada 
Escola Catalana de l’Esport, iniciativa 
abandonada amb el 23-F. En Ferran i jo 
mateix vam plantejar Núria com l’estació 
d’esquí pública que permetés aprendre 
a esquiar a qualsevol, com una assig-
natura més, aprofitant la proximitat amb 
Barcelona. Ens basàvem amb el que 
havia fet abans a França, de Gaulle. 
Sense desmerèixer les actuals accions 
per a assolir seleccions nacionals ca-
talanes, de què ens servirà tenir-les si 
abans no tenim una quantitat suficient 
d’esportistes per poder  seleccionar els 
de qualitat? Una estació emblemàtica 
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on s’esquiés durant tot el curs escolar, 
garantiria alhora un flux turístic econòmi-
cament impactant a la comarca.

La neu artificial

El tema de la neu artificial era espinós 
per desconegut. Es creia que com ne-
vava poc, també era impossible fabri-
car-ne.  El projecte de Núria va suposar 
assumir per primera vegada la utilització 
d’aquesta tecnologia a Catalunya, i per 
extensió a Espanya i Andorra, de la mà 
de la Generalitat, que es va avançar a la 
iniciativa privada.

La demanda de la demanda

Si es tractava de fer una estació d’esquí, 
era lògic començar fent un estudi de la 
demanda, és a dir, consultar els esquia-
dors. Fou sorprenent adonar-nos que tot 
i existir mitja dotzena d’estacions d’esquí 
alpí, mai s’havia fet un estudi similar. Els 
esquiadors que entrevistàvem a les es-
tacions existents ens felicitaven perquè 
mai els havien preguntat què  els sem-
blava res, i volien saber quina estació 
projectàvem per anar-hi quan s’acabés. 
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Per posar un sol exemple, es va desco-
brir que el que més odiaven els esqui-
adors eren els serveis de sanejament 
personal (WC, lavabos). A partir d’aquell 
estudi, tots els explotadors d’estacions 
d’esquí van començar a millorar qüesti-
ons tan simples com la higiènica.

Amb fets com aquest, o com el de la neu 
artificial, es pot començar a entendre les 
raons de la permanent crisi del sector de 
la neu, deguda, segons el nostre parer, a 
la manca de professionalitat empresarial 
i a la manca de planificació de l’Adminis-
tració pública, i no a raons econòmiques, 
climàtiques o turístiques estrictes.

Núria és també un dels llocs on podria 
haver-hi una atractiva anella de patinat-
ge sobre gel natural; temps enrere ja va 
haver-hi una pista de hoquei darrera el 
Santuari, però aquesta vella aspiració 
hivernal haurà de seguir esperant potser 
per sempre, pel canvi climàtic.

La complexitat d’un sistema

Un sotsequip de biòlegs va estudiar els 
documents tècnics del reverdiment de 
pistes d’esquí alpí, que havia recopilat 
personalment en el meus freqüents des-
plaçaments als Alps, Universitat de Gre-
noble i programa MAB d’Unesco a Suïs-
sa, per a adaptar-los als Pirineus. Això 
fou l’inici d’aquesta tècnica a Catalunya, 
avui totalment normalitzada.

La localització de determinades es-
pècies botàniques característiques de 
zones ventades, junt amb l’observació 
directa durant dos hiverns i les històri-
ques fotografies del CEC des de comen-
çament de segle, va permetre analitzar 
els efectes del vent i com condicionava 
la zona. Amb això i amb l’estudi de les 

tècniques de protecció ja emergents a 
Escandinàvia i als Alps, amb en Ferran 
vam dissenyar la xarxa de pistes i les 
proteccions necessàries.

Una altra proposta va ser l’optimització 
de l’aprofitament hidroelèctric i la regu-
lació hidràulica. Val a dir que segons els 
nostres estudis els petits embassaments 
augmenten notablement l’atractiu turís-
tic. Ara bé, els estudis no van ser tinguts 
en compte; es va considerar que eren 
qüestions sense interès. Poc després 
van succeir les dramàtiques inundaci-
ons dels Pirineus, el 6 i 7 de novembre 
de 1982. Cert és que no es va poder fer 
res. Potser amb un bon estudi es podri-
en amortir les inundacions. El treball, 
però sí que va suscitar interès en altres 
investigadors i van aparèixer dos tre-
balls, infraestructurals de final de car-
rera (X. Tauler i X. Campillo).

Tot i que la planificació va servir per a 
algunes coses importants ja esmenta-
des, moltes altres van perdre’s trista-
ment com la indústria de la neu artificial 
i la hidroregulació. La principal pèrdua, 
però, va ser que el projecte principal, el 
de l’estació d’esquí que n’era el nucli 
motor, fins avui s’ha quedat al 20 %. I 
subsidiàriament, també es va perdre el 
projecte de l’esquí escolar.

Potser perquè la Coma de l’Embut no es 
veu des del Santuari i cal pujar una mica, 
els projectats remuntadors del Puigmal, 
on hi ha la neu, es van oblidar. El tele-
cabina que hauria permès l’accés a la 
coma de l’Embut, es va instal·lar en el 
lloc de l’històric funicular a la “Residen-
cia de Educación y Descanso”.  Un funi-
cular de fàcil reparació i modernització 
que es va enderrocar, substituint-lo pel 
costós telecabina que hauria d’haver 
anat cap a la Coma de l’Embut -només 

requeria uns 60 milions de pessetes se-
gons l’avantprojecte de l’arquitecte I Udi-
na -. En un telecabina el cost principal és 
el de les estacions d’inici i final, perquè 
com és fàcil d’entendre, els cables que 
les uneixen són molt més barats. Fer un 
telecabina mig pla, per guanyar només 
150 metres de desnivell, és un luxe ab-
surd. I a Núria, als voltants del Santua-
ri, la neu durava menys de 4 mesos en 
comparació als més de sis mesos de la 
coma de l’Embut. S’afegien les possibili-
tats d’innivació artificial, amb dolls d’ai-
gua que a la coma de l’Embut arribaven 
fins als 2.500 m! i amb una temperatura 
de només 3 ºC en ple agost.

D’altra banda  –i a més de la interessant 
connexió a l’estació d’esquí del Puigmal 
ceretana–  en un futur era molt fàcil i 
econòmic l’equipament de la coma de la 
Font Alba. Una coma amb 1.000 metres 
de desnivell! i una espectacular perspec-
tiva que arriba fins a Montserrat i en els 
dies clars de l’hivern a la Mediterrània. 
Aquest equipament oferia a la vegada 
duplicar l’àrea esquiable i la possibili-
tat d’un segon accés a la zona com la 
carretera des de Queralbs de, que es 
va aturar a la Font Alba, i a la qual  es  
donava alguna utilitat. I, a més, una via 
alternativa d’evacuació de Núria, en cas 
d’emergència del cremallera. La conne-
xió entre les dues comes, la de l’Embut i 
la Font Alba no és el Puigmal, sinó el coll 
de l’Embut, 200 metres més baix i molt 
més arrecerat.

La connexió amb l’estació d’esquí alpí 
del “Puigmal 2600”, al municipi d’Er a la 
Cerdanya francesa, va ser impedida en 
bona part pel SEATM, l’organisme inter-
disciplinari planificador de les estacions 
d’esquí de l’Estat veí francès. Dins unes 
actuacions molt positives a tot el territori 
francès (Alps, Pirineus), la seva inter-
venció en aquesta zona és una nefasta 
excepció al meu parer, per la irresponsa-
bilitat del tècnic assignat, que argumen-
tava que el seu nom (Puig-mal): “c’est 
un somment tres dangereux” (és un cim 
molt perillòs)...  També va dissenyar un 
accés a les pistes, a l’esquena del poble 
d’Er, deixant-lo fora de l’impacte econò-
mic, quelcom que els veïns encara no li 
han perdonat. Aquest ajuntament fran-
cès veia la connexió amb Núria com una 
esperança de racionalització de les se-
ves instal·lacions, i una qüestió d’opor-
tunitat política: poc desprès la mateixa 
Unió Europea dotava d’ingents recursos 
al programa “Interreg” (Inter-regions), el 
qual hauria  pogut acollir de ple aques-
ta connexió francoespanyola. A primers 
dels anys 90, alguns ajuntaments de la 
Cerdanya i el Capcir buscaven deses-
peradament municipis de l’altra banda 
de la frontera per a establir actuacions 
subvencionables per aquest generós 
programa europeu.
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Una proposta no inclosa al document 
final, perquè als responsables polítics 
els va semblar massa agosarada, fou 
la d’accedir al cim del Puigmal - des de 
coll de l’Embut - amb un remuntador curt 
i soterrat (650 m de longitud, 200 m de 
desnivell), únic i comú a les dues comes, 
per a garantir l’accés al Puigmal fins i tot 
amb mal temps, així com la circumval-
lació Queralbs - Fontalba - Embut -     
Núria - cremallera.

De dues estacions aïllades, una caòtica 
(Puigmal 2600) i una altra massa petita 
per a tenir atractiu (Núria), avui tindríem 
un gran domini esquiable amb neu asse-
gurada i a una hora i mitja de Barcelona, 
en cotxe i en tren. 

Com que el cremallera era el més cos-
tós, amb una petita inversió de més, al  
Puigmal, se’n trauria molta més rendibi-
litat. La rendibilitat no és funció, només, 
de limitar el volum de la inversió. En les 
solucions a problemes de sistemes com-
plexos, no es poden fer modificacions 
des d’una perspectiva parcial sense ar-
riscar l’èxit del conjunt.

El territori i l’estudi global 
d’impactes

En el cas de Núria, el cremallera i el 
tren permetia repartir l’impacte socio-
econòmic  per gairebé tots els pobles 
de la vall de Ribes i de la comarca del 
Ripollès, evitant el model urbanístic-
especulatiu que llavors ja havia estat 
abandonat pel seu creador, l’Estat fran-
cès. Aquest ja va ser el criteri d’entrada 
que tothom tenia clar. No es tractava 
d’especular sinó de desenvolupar.

Tot i això, un cop acabat el projecte, 
aquest també va servir per a introduir 

l’Estudi global d’impactes a Catalunya, i 
també a l’Estat espanyol. Fou l’any 1982, 
a través del Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques. Aquest estudi 
és una eina de planificació participativa 
promoguda per la UNESCO (Programa 
MAB) que ja disposava de referents als 
Alps suïssos i austríacs. A través de la 
modelització i simulació informàtica, es 
pot obtenir informació per a anticipar els 
possibles impactes positius i negatius 
amb el quals poder reconduir la realitza-
ció de la planificació mitjançant la partici-
pació de la població i de científics experts. 
Vam poder fer un extens document, com 
un manual, explicant aquesta metodolo-
gia perquè, en base a ella, s’avaluessin 
posteriors actuacions territorials. L’estudi 
global d’impactes suposa una dinàmica 
de comportament, interdisciplinària, in-
tegradora i participativa, imprescindible 
per a no malmetre absurdament el terri-
tori. Cal dir que aquest treball va originar 

els actuals “Estudi d’impacte” o estudis 
de “Mesures correctores”, però que s’han 
anat diluint en uns limitats i ambigus es-
tudis d’efectes puntuals. Des de fa anys 
la Unió Europea té un equivalent a l’es-
tudi global d’impactes, és “l’Anàlisi ambi-
ental estratègica” (directiva 42 de l’any 
2001), que aquí es disminueixen amb 
els ja esmentats “Estudis d’impacte o de 
mesures correctores”.

Sovint el problema està en com fem 
les coses, i no en el què fem. Un estudi 
d’impacte correcte ha de tractar totes 
les possibles solucions mínimament 
viables, per a valorar la més convenient 
a la comunitat. Els actuals estudis 
d’impacte de les obres públiques sempre 
parteixen d’una solució imposada a 
conveniència d’una minoria, que no 
acostuma a ser la millor solució ni la 
més econòmica, però que els estudis 
adornen amb petites millores.

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

El territori és, en definitiva, el capital 
principal que no es pot seguir descapi-
talitzant perquè a la llarga portaria a la 
fallida global del sistema. Es  diu que la 
vida no té preu, però tard o d’hora tots 
ens morim i per això també es diu que 
ningú és imprescindible. Però el territori 
dóna vida a les vides, i només n’hi ha 
un. És, doncs, del tot imprescindible i 
irreemplaçable. Per què ens enganyem 
amb arguments equívocs i el seguim 
malmetent irreversiblement?



 





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. 




