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LA INNIVACIÓ A CATALUNYA

Text i fotografies de Carles Udina i Cobo
El setembre–octubre passat (número
364) aquesta revista incloïa un interessant article sobre la regressió de les nostres glaceres, i la seva pròxima desaparició (Glaceres dels Pirineus, al límit de
l’extinció de J. Camins) que ha motivat
aquest article que teniu entre les mans.
Les glaceres són l’efecte causat per un
fenomen previ, la innivació. Augmenten,
s’estabilitzen o disminueixen en funció
de les aportacions de neu al llarg del
període hivernal, tenint en compte que
la relació causa-efecte no és immediata,
sinó que és un procés molt lent, sobretot
contemplat des de la nostra brevíssima
escala temporal. Aquest article tracta
de com està evolucionant la innivació al
Pirineu per poder entendre com evolucionaran previsiblement en el futur les glaceres i quan es produirà la seva desaparició. Per respondre aquestes preguntes
utilitzaré dades històriques que he anat
recopilant per la meva feina de planificació i estudi del funcionament de les estacions d’esquí i de la innivació artificial.
Les temperatures de la Terra sempre han
anat oscil·lant, produint variacions en la
innivació i de retruc, el conegut fenomen
de les glaciacions. La darrera glaciació
és de fa uns 12.000 anys. Més a prop,
entre els anys 950 i 1250 es va donar el
“període càlid medieval”, i entre els anys
1350 a 1850 va donar-se la “petita edat
del gel”, amb una diferència de les temperatures mitjanes de la Terra entre els
dos períodes de dos graus. D’aquella
època tenim a casa nostra els pous de
gel, utilitzats entre el 1500 i el 1850.
Les geleres suïsses han estat històricament les més estudiades; Ignaz Venetz (1788-1859) i Louis Agassiz (18031873), els precursors d’aquests estudis,
també eren suïssos. Recordo la fascinació amb què –fa 45 anys, a la centenària
biblioteca del CEC– llegia les detallades
dades aportades pels butlletins trimestrals del Club Alpí Suís, així com altres
estudis geològics dels seus efectes erosius. És a dir, l’evolució de les glaceres
alpines està profusament documentada
des de mitjans del XIX, amb l’afegit de
les fotografies que permeten visualitzar
clarament la seva regressió en els darrers 150 anys. Dels Pirineus en canvi,
tenim ben pocs estudis. Podríem dir que
només tenim algunes fotografies i poc
més (alguns estudis geològics).
14 excursionisme
370

LA DÈCADA DELS ANYS 60: ENHER
A la torre vermellosa a tocar de la plaça
Lesseps–avui substituïda per un continu
de pisos–, ENHER guardava la informació diària dels gruixos de neu de molts
indrets dels Pirineus. La raó era òbvia:
es tractava d’una informació “cabdal”
perquè el gruix caigut i dipositat indicava
la reserva d’aigua, i per tant, el cabdal
futur de què disposaria l’empresa per
produir la seva matèria primera i exclusiva: l’electricitat. La informació s’amuntegava en piles de comunicats diaris
d’aquestes dades.
Com que tenia contactes familiars, no
vaig tenir cap problema per dur a terme
l’estrambòtica idea de copiar les dades
ja “inútils” dels gruixos de neu d’anys
anteriors Per estalviar una feina massa
feixuga, anotava els gruixos només cada
quinze dies, i sobretot el dia de l’inici i de
la fi de la innivació, que eren els més importants. Els butlletins fins i tot incorporaven si havia plogut o nevat, i en els mesos que més interessaven, desembre,
gener, febrer, març, ... en els quals mai
(o gairebé mai) plovia, sempre nevava.
Vaig anar del 1966 al 1969, i anant enrere, vaig poder arribar fins a les dades de
l’any 1960. Un període de 10 anys, que
ja és significatiu meteorològicament.
D’aquesta manera, tres anys més tard
d’iniciar aquelles visites furtives, vaig
La corba prima indica les cotes innivades en
la temporada 68-69 i la gruixuda la mitjana
de les deu temporades del decenni 60-69.
Els salts verticals indiquen una nevada,
que en els dies següents, en fondre’s
progressivament des de les cotes baixes
origina el traçat oblic. Amb les mitjanes,

Portada programa curses 1969-70 i
quadre resum

aquests salts es van arrodonint fins a donar
el traç gruixut. Així es veu que la temporada
68-69 es va ajustar a la mitjana de les deu
temporades anteriors. La cota 2.900 m era
donada com la d’innivació permanent als
Pirineus catalans, quan avui ja es dóna la
3.190 m pels Pirineus centrals.

I ELS SEUS EFECTES A LES GLACERES
poder incloure el següent quadre resum, al programa de curses d’esquí
1969/70 del CEC.
Aclareixo que les dades de Sant Joan de
l’Erm eren extrapolacions/deduccions
que vaig poder afegir en base als estudis
i observacions comparades dels darrers
dos anys. Va ser per la meva intervenció al CEC en la tasca de disposar d’una
primera estació d’esquí nòrdic. Una iniciativa similar a la que anys abans, el
1943, s’havia fet amb la primera estació
d’esquí alpí, La Molina.
A més del que reflecteix el resum, pel
que fa a la innivació, cal pensar que fins
i tot vaig haver de buscar algun nom per
a tot allò que estudiava. Així vaig introduir el terme “innivació”, que és el que es va
anar estenent, i encara s’utilitza. El treball semàntic va ser notable, amb conceptes com “innivació continuada”, “cota
representativa d’innivació”, “data d’hemitemporada”, “corba d’isoinnivació”, ...
La dada més important i útil que vaig
deduir fou les cotes representatives d’innivació, de 4-mesos, 5-mesos, 6-mesos,
etc., que caracteritzava cada massís
dels Pirineus. Suposava unes condicions estàndard (pla, absència de vent,
...), però que variaven, d’una part a una
altra dels Pirineus, gairebé fins a 300 m
d’alçada (entre la Vall d’Aran i el prepirineu), tal com reflecteix el quadre resum
i les gràfiques. També obtingué l’efecte
de l’alçada en la duració de la innivació.

la positiva acció del bosc (a les solanes
pot compensar l’orientació i suposar un
augment corresponent a una alçada 200
m superior), el tipus de sòl, l’abrasió i
transport del vent, ... Tot això modificava,
per a cada indret, la cota representativa
d’innivació del massís, que era la base
de partida. Així es deduïen en l’indret estudiat, les corbes d’igual innivació (isoinnivació x-mesos), conformant el “Mapa
de neu” corresponent.
També eren clares les situacions meteorològiques (els “tipus de temps”, com
borrasques atlàntiques, tramuntanades,
borrasques al golf de Lleó, llevantades,
...) que generaven nevades a un massís o un altre (l’Aran, els Pallars, ..., el
Ripollès), així com la seva probabilitat
d’aparició.
Una altra dada que vull destacar és la de
la relativa regularitat de la innivació. Hi
havia una marcada regularitat en les dates de les nevades i la seva cota de neu.
Només a la Molina –és a dir, el prepirineu– i per sota d’uns 1800 metres d’alçada en pla (o l’equivalent de 3 mesos
d’innivació), aquesta es presentava amb
una clara irregularitat i en conseqüència
amb gruixos difícilment esquiables. Recordo que llavors resultava relativament
fàcil fer prediccions –tot i la poca informació disponible, perquè no hi havia models de simulació/predicció, ni radars, ni

mapes del temps real-time– en base a
uns mapes diaris del temps, i que només
estaven disponibles 12 o més hores després d’haver-se confeccionat.
Anys després, disposant de recursos per
intentar fer un banc de dades complert,
em vaig assabentar de la desaparició
de la torre d’ENHER i que al traslladar
les dependències, l’arxiu s’havia llençat,
perquè eren dades “velles i inútils”.
LA RESTA DEL SEGLE XX.
ELS MAPES DE NEU
Per una altra banda, vaig poder comparar les dades que recollia, amb dades
molt més aïllades però, es tractava de
dades de principis de segle XX! Concretament, des del 1907. Eren les que
apareixien disperses pels Butlletins del
CEC, amb les aportacions d’Eduard
Fontserè (1870-1970, pare de la meteorologia a Catalunya). Es pot afirmar
que no hi va haver grans variacions de
la innivació als Pirineus en tots aquells
anys. El gruix del canvi s’hauria produït
abans, a mitjans del segle XIX, de forma
paral·lela a l’augment de la temperatura
(de l’ordre d’un grau ja esmentat) que va
marcar la fi de la “petita edat del gel”.
A aquests deu anys de dades recollides
(i als 53 anys anteriors que vaig poder

En relació a les condicions estàndard,
també vaig quantificar, amb fórmules o
taules, els efectes en la duració de la
innivació de les diferents condicions de
cada lloc. És a dir, la negativa acció solar
segons l’orientació i el pendent del lloc,

Variació de la mitjana de la innivació
amb l’alçada en els diferents massissos
dels Pirineus: cotes representatives
corresponents. Les diferencies entre
massissos (en horitzontal) són màximes
en durades curtes, de 3 i 4 mesos, i
disminueixen a major altitud. Per exemple,
la cota representativa de 5 mesos variava
entre els 1.860 m a l’Alt Aran i els 2.160 m
al Solsonès i Berguedà. Per augmentar un
altra mes la innivació, calia pujar 170 metres
en la primera, però només 150 metres en
les dues darreres comarques.

Mapa de neu, de Sant Joan de l’Erm, 1968.
Va ser elaborat per deducció, sense gairebé
dades directes. Les corbes eren d’innivació
continuada (amb qualsevol gruix, per mínim
que fos). Posteriorment, en els mapes
d’anys posteriors, es va tenir en compte
que el gruix fos suficient per a permetre
l’esquí nòrdic (corbes nòrdicoesquiables,
de menys durada) i l’esquí alpí (corbes
alpinoesquiables, encara de menys durada).
excursionisme 15
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reconstruir), durant la dècada dels 70,
vaig afegir una recollida de dades més
directa. Gràcies a la meva dedicació a
l’esquí, i més concretament per promoure estacions d’esquí nòrdic (Sant
Joan de l’Erm, Lles, Tuixent, ...) i pels
meus encàrrecs de projectes d’estacions alpines d’esquí durant els anys
1980 (Núria, coll de Pal, ...), disposava
de dades concretes d’un període recent
de 30 anys, i indirectes d’uns altres 53
anteriors. Uns períodes meteorològicament molt significatius.
Per això, tots els diversos projectes que
vaig fer per a mitja dotzena d’administracions públiques, locals, autonòmiques i
estatals, incloïen un acurat estudi d’innivació que condicionava i permetia dissenyar adientment tota la xarxa de pistes
i remuntadors per optimitzar el seu ús
i explotació. Amb els anys s’ha pogut
constatar aquesta idoneïtat. En cada cas
l’estudi es resumia en el mapa de neu de
la zona esquiable. Uns mapes que, dels
nostres Pirineus, només he vist els que
vaig elaborar en aquells anys.
El primer mapa, fet a finals de l’any
1968, i millorat el 1983 per un encàrrec
de la Generalitat, va ser dels boscos de
Sant Joan de l’Erm. Va tenir doble utilitat,
perquè el mapa s’estenia fins als Clots
de Roní, avui rebatejats com Portainé.
Doble utilitat perquè va ser precisament

aquest treball el que va portar a deixar
definitivament Llessui i, anys després,
que la iniciativa privada s’orientés en la
construcció de Portainé. Els seus promotors van justificar la iniciativa en uns
estudis de neu “molt favorables i molt seriosos”, però dels quals mai es va donar
cap detall, ni el nom de l’autor ...
Un altra mapa va ser el de Núria (1982),
que a la vegada estava lligat amb l’aparició de la neu artificial.
L’any 1972 van ser posats en òrbita la
sèrie de satèl·lits LANDSAT i pocs anys
després la seva informació era accessible i amb progressiva millora de la seva
resolució (fins a 15 metres!). Amb un
acurat coneixement del terreny és possible, en qualsevol moment que es volgués, analitzar la innivació de qualsevol
indret dels Pirineus, motiu pel qual vaig
deixar de preocupar-me per a obtenir
més dades directes.
Reedició del mapa neu de Sant Joan, amb
Portainé (1983), on es poden veure fins i tot
les congestes que romanien fins avançat l’estiu
a la cara sud de la Torreta de Rubió (avui

L’ERROR QUE NO HO ERA.
LA CONCLUSIÓ PEL FUTUR PRÒXIM
Va ser a mitjans dels 80 que, d’una banda em vaig anar allunyant de la meva
dedicació al món de l’esquí (però no pas
d’esquiar) i, de l’altra, que tots els meus
estudis van començar a anar-se’n en orris a poc a poc. Sempre he estat autocrític i vaig pensar que no ho havia fet
prou bé, “què hi farem, era molt jove”, fins
al dia que em vaig adonar que passava
tot el contrari qui s’havia “equivocat” era
la innivació! És a dir, la innivació reflectia
fidelment –i d’una manera amplificada–
l’inqüestionable canvi climàtic.
Per posar un exemple, a mitjans dels 80, a
Vaqueira es va haver de suspendre per falta de neu la seva primera i desitjada cursa
de la Copa del Món d’esquí alpí. En altres
indrets, la primera nevada no va ser fins al
26 de febrer. I així fins avui: un any passable i dos de dolents, però sempre patint.
anomenat pic de l’Orri; i la diferenciació entre
corbes nòrdicoesquiables” i alpinoesquiables
(que requereixen gruixos majors i són,
aproximadament, inferiors en prop d’un mes).

Imatges, de baixa resolució i enllaçades, del
LandSat del 1979-12-05

Caratula del projecte
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Mapa neu de Núria-Pugmal. 1982.
Se n’aprecien les congestes gairebé
permanents de Fontalba, a la solana del
cim del Puigmal a només 2. 500 I 2.650
m (a dalt, al centre) i del pic del segre

(més a la dreta), sempre a sotavent de
la tramuntana, i la bona innivació de
tot el fons de la coma de Fontalba, tot i
l’orientació solana, afavorida pel sotavent
(a l’esquerra, de dalt a baix).

Quina és la dramàtica conclusió del
que està passant en aquests darrers 25
anys? Doncs que si hi havia una regressió bastant constant, però relativament
lenta, de les glaceres, aquesta regressió
s’accelerarà en els propers anys, tant,
que la mort de les nostres glaceres serà
inevitablement més ràpida que les previsions fetes aquests darrers anys. Es diu
vagament que serà a “mitjans” de segle,
però és segur que serà clarament abans
del 2050.
No es tracta només del fet que hagi augmentat la temperatura –que sempre ha
oscil·lat–, sinó que també han canviat
dràsticament les situacions meteorològiques ja comentades, les que produïen
les nevades pels diferents massissos
dels Pirineus.
Finalment, fins on estan “equivocats”
avui els mapes de neu elaborats entre
el 1968 i 1981? Doncs aproximadament
en uns 300 a 400 metres. És a dir, per
trobar la mateixa neu que fa 30, 40 o 50
anys, hem de pujar aquesta alçada.
LA INNIVACIÓ ARTIFICIAL
Un dia –també a finals dels anys 1960–
vaig llegir un article de Josep Maria Guilera (1899-1970, l’històric promotor del
primer remuntador de la península, l’any
1943) sobre l’ús als EUA de la neu artificial. Em va entusiasmar i vaig arribar
a parlar un parell de vegades amb ell.
També recordo la meva enorme sorpresa en llegir en els treballs de Fontserè,
sobre els baixíssims valors d’humitat
que mesurava durant l’hivern en els Pirineus meridionals –fregant el zero– en
comparació als alts valors als Alps, o als
mateixos Pirineus septentrionals. Era important? Doncs perquè aquella minúscula goteta d’aigua decideixi esdevenir un
cristall de neu, és més important la humitat que la temperatura. Tan sorprenent
era que amb un higròmetre primer i una
estació setmanal més tard, ho vaig comprovar. Amb només unes idees bàsiques
de termodinàmica, s’entén al moment
que tots els desavantatges naturals dels
nostres “secs” Pirineus meridionals, eren
avantatges per a la fabricació artificial de
la neu. Així de simple.

de l’Erm. A manera d’arqueologia recent,
encara resta la instal·lació soterrada de
l’aigua, però no vàrem trobar finançament pel més important, els canons.
El projecte de Núria, l’any 1980 i el 1981,
ja va ser molt diferent. Era un encàrrec
oficial per a un pla de desenvolupament
econòmic, tot i que l’entorn empresarial
n’era contrari, malgrat el clar criteri econòmic ja expressat. En una de les tradicionals trobades que organitzaven les
institucions franceses amb empresaris
d’estacions d’esquí, i on convidaven les
espanyoles, se’m va dir: “Carles, abans
mort que veure algun dels ‘teus’ canons
a la nostra estació”. Cinc anys més tard,
després d’una dramàtica temporada,
van començar a instal·lar canons a tota
velocitat, fins als més de 500 de què disposen actualment. Les pressions van arribar a l’extrem que els autors de l’estudi
vam haver de garantir personalment i
per escrit a Presidència de la Generalitat
que les dades de viabilitat eren absolutament rigoroses.
Així la Molina i Núria van ser capdavanteres de la innivació artificial a Catalunya, Espanya i Andorra. Es va esperonar
que els explotadors privats no esperessin a fer-ho massa tard.
Cal dir, però, que el projecte anava molt
més enllà. Com que es tractava d’un projecte de planificació comarcal, la idea
era reconvertir alguna de les empreses
metal·lúrgiques del Ripollès en dificultats, perquè en el futur equipés amb neu
artificial qualsevol altra estació catalana,
espanyola o andorrana. D’aquesta manera, el 90% del cost de totes les instal·
lacions de neu artificial fetes a Espanya i
Andorra s’haurien pogut quedar a casa,
i bona part al Ripollès. L’únic imprescindible d’importar era el canó, el 10 % del
cost total de l’equipament. Malauradament no va ser així.
Estació meteorològica setmanal de temperatures
i humitats (esquerra). Full resultant (dreta) de la
setmana del 12 al 18 de desembre del 1994, en

Unes anècdotes per acabar. A finals dels
anys 1980 i ja en plena fal·lera per incorporar aquesta tecnologia arreu, va començar la polèmica de la contaminació
produïda per aquestes instal·lacions. Esbrinant, vaig assabentar-me que s’havia
tingut la “genial” idea d’incorporar diminutes partícules plàstiques a l’aigua per
afavorir la formació de la gota i la seva
cristal·lització i així fabricar la neu des de
temperatures gairebé pròximes als zero
graus. Recordo molts anys abans, a la
Universitat, a un professor de Termodinàmica explicant inintel·ligiblement la teoria de la formació de gotes, pel que vaig
estar uns quants dies consultant biblioteques fins a aclarir-ho correctament. Així
s’entenia fàcilment que si hi havien petites partícules –impureses, pols– s’afavoria dràsticament el procés de formació.
Però encara era més fàcil d’entendre la
contaminació que amb això s’estenia arreu de les nostres muntanyes, aqüífers,
prats i ramats. Sortosament era tan inadmissible que els moviments ecologistes
ho van poder aturar.
És fàcil entendre també que en els anys
1970, ni tan sols a la Universitat, a algú
li semblés interessant fer una especialització o un doctorat en aquest tema,
entre altres raons perquè, qui podia “dirigir” un treball tan acabat i a la vegada
nou i desconegut?
Finalment, cal recordar que el nom de
“neu artificial” ja emprat per Josep Maria Guilera fa mig segle, era correcte.
De sobte, darrerament, veig que se li ha
canviat el nom. Ara és neu “produïda“.
Doncs bé, en el procés natural, la neu
també es produeix, pel que, dir-li neu
“produïda“ és totalment ambigu i equívoc. Potser és amb aquesta innovació
semàntica que els opositors a la innivació artificial de fa trenta anys volen
reconciliar-se amb el passat i, alhora,
obtenir protagonisme.
la que s’aprecien les temperatures gairebé
sempre inferiors als zero graus, i humitats que
arriben fins al 25% (els dies 12 i 13).

Des de la perspectiva econòmica, hi ha
una inversió inicial òptima per garantir
la futura rendibilitat, que no necessariament és la mínima inversió. La neu artificial incrementa la inversió d’una estació
en un 30% (que, en la majoria de casos
ja està feta), però garanteix l’explotació
del 70% restant, per fer front a les tradicionals irregularitats de la neu.
Cap al 1975 vàrem provar d’innivar artificialment el petit trampolí de Sant Joan
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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.

