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La ruta
dels set 
masos
Text i fotografies de Carles Udina i Cobo

Artés és un poble més, situat a la Cata-
lunya central, al Bages, però amb algunes 
característiques rellevants. És petit, encara 
no arriba als 6.000 habitants amb tots els 
avantatges que això suposa, tranquil·litat, 
gent molt cordial, absència de violència... 
Però això no treu que sigui un poble amb 
comoditats on es pot gaudir de molts 
serveis propis de pobles més grans -CAP, 
institut, escola, escola bressol municipal, 
biblioteca, zona esportiva amb piscina i po-
liesportiu tancat...- perquè Artés dóna ser-
veis a altres pobles propers més petits com 
Avinyó, Calders, Monistrol de Calders... 
Fins i tot a l’abril és la seu d’una important 
fira de maquinària agrícola i vehicles. I al 
setembre, la Festa de la Verema del Bages.
Per conèixer Artés només cal anar a un 
quart d’hora de Manresa, on hi ha l’estació 
de Rodalies per baixar tranquil·lament 
a Barcelona, o prendre un autobús cap a 
Andorra, o en 25 mi- nuts des de Vic i per 
carretera. Es triga una mica més si es fa 
servir l’autobús.
Artés ha sabut conservar la seva activitat 
agrícola i ramadera. Aporta dues recone-
gudes marques a la Denominació d’Origen 
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del pla de Bages. També produeix oli. Hi ha 
cavalls, boví, porcí (faltaria més!) i pastura 
de ramats (cabres i ovelles). A la vegada ha 
desenvolupat un potent polígon industrial 
amb conegudes marques (de fabricació 
d’esquís, alimentàries, ...) amb l’avantatge 
que està discretament ubicat i fa poca nosa, 
a diferència dels habituals i omnipresents 
polígons que hi ha arreu.
Paisatgísticament és un preciós entramat 
de boscos que separen conreus al voltant 
dels corresponents masos, per sort gairebé 
tots actius, emmarcats per Montserrat i 
els Pirineus occidentals. El poble es va fer 
al voltant d’un turó amb un castell, avui 
enrunat, que vigilava l’entorn, amb els seus 
carrers estrets i cases de pedra. La resta no 
té res fora del que és normal a casa nostra, 
però si més no s’ha lliurat dels excessos 
constructius.
Situat a la cruïlla dels dos eixos interiors, 
l’auto- pista del Llobregat i l’Eix transversal, 
darrerament desdoblat, està a prop de tot 
arreu: Barcelona, Girona i la Costa Brava, 
fins i tot la Costa Daurada, i, sobretot, dels 
Pirineus -amb visió directa- i molt més del 
Prepirineu. Això només importa als prop 
de sis mils artesencs, però alhora fa que 
Artés estigui a prop de la resta de catalans.
Per la seva situació no estranyarà al lector 
que estigui a tocar de tres camins de Gran 
Recorregut, el GR3, el GR4 i el GR177. Però 
sobretot d’una densa xarxa de camins 
comarcals i locals molt ben senyalitzada. 
Un paradís per a l’excursionista, i per al 
ciclista de muntanya o de carretera (Sant 
Llorenç del Munt, Moianès, Lluçanès ...).
Quan per tot això anterior ens vàrem de-
cidir a anar-hi a viure fa pocs anys, una de 
les primeres coses que vaig voler fer -com a 
qualsevol lloc on vaig a viure, ni que sigui 
uns dies- és disposar d’una ruta bàsica, de 
referència, per a anar a córrer i gaudir del 
paisatge de l’entorn. A partir d’aquí, hi ha 
infinites alternatives a afegir.
I això interessa a algú més? Doncs penso 
que sí, perquè vaig encertar no només 
amb un simple circuit per ús personal sinó 
que amb una ruta molt representativa del 
Bages, amb unes perspectives notables, 
alhora que fàcil, familiar i accessible. Per 
anar-hi un matí o una tarda i a partir 
d’aquí, el que es vulgui. A més, sabia que 
estava en un “forat” dins les nombroses ru-
tes “oficials” -un miler- disponibles al Web 
del Palau Robert de la Generalitat (pel que 
els proposaré afegir-la). És allò de resoldre 
el problema de sempre “allà no hi he estat 
mai, però, què es pot fer si hi anem?”.

 Les vinyes i desenes de barraques de pedra seca per aixoplugar-se i guardar 
les eines, formen part del paisatge artesenc.
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Si entrem en un dels Webs de rutes 
disponibles, que, de tantes rutes que hi 
ha, costa triar les més interessants i ben 
documentades.

Descripció de la ruta 
dels set masos: Can Vila, 
les Tàpies, Mas del Forn 
de Calç, les Quingles, el  
Mont-ros, la Torre Cabota, 
la Paloma
Longitud 10 km, desnivell ±237 
metres. Per fer a peu o en bici-
cleta de muntanya.

Una vegada deixat el vehicle als aparca-
ments de la ronda del Torrent del Mig, a 
l’entrada del poble, pugem amunt deixant 
l’escola bressol i la zona de patinatge a 
l’esquerra, fins a l’ hípica (0.3 km) on dei-
xem la ronda i agafem un camí senyalitzat 
(que no és altre que el camí de Sant

Jaume, al Bages), a la dreta, cap al sud-
oest, per travessar el torrent (0.45 km) i 
remuntar per l’altra banda fins a l’Arbre 
dels Enamorats (0.6 km), on agafem la pis-
ta entre conreus que ens porta a can Vila 
(1.1 km). Voltem aquest mas reconvertit en 
restaurant, per la nostra esquerra, veient 
a la dreta uns breus moments l’important 
polígon industrial d’Artés, alhora que 
escoltant el soroll de les seves fàbriques.
Sempre pujant suaument cap al sud-
oest se- guim entre conreus i vinyes fins 
al límit del bosc (1.8 km), on tenim a 
l’esquena, el poble emmarcat pels Piri-
neus. Resseguim de pujada la pista encara 
uns 200 metres i quan ja s’endinsa al bosc 
(2.0 km), poc abans de la carena (amb 
vistes al Montcau, si volem arribar-nos-
hi), deixem la pista i el camí de Sant Jaume 
per agafar a la dreta un camí en baixada, 
seguint el límit del bosc i els conreus, 
fins que aquests s’acaben (2.3 km) i el 
terreny baixa bruscament fins a la font de 
les Tàpies (2.45 km), amb el seu gorg, els 
plataners i els pollancres de 40 metres. 

Aquests metres de baixada és l’únic tram 
que, si es va en bicicleta, es recomana 
portar-la al costat.
Seguim per l’altra banda en forta pujada, 
sempre cap al sud-oest, fins a sortir en 
una pista (2.8 km) a tocar del mas de les 
Tàpies, emmarcat per la silueta de les 
parets de Montserrat. Podem arribar al 
mas, però la ruta agafa la pista en direcció 
contrària, ara sempre cap a l’est, recorrent 
els conreus fins a retrobar el torrent de les 
Tàpies aigües amunt del gorg (3.8 km), on 
davant hi ha el forn de calç, a l’altra banda 
del torrent. Cercant per Internet “forn calç 
Artés” podem trobar força informació.
Visitat el forn, retornem a la cruïlla 
d’abans de creuar el torrent, i seguim la 
ruta pujant suaument al sud-est, amb el 
torrent no gaire lluny a l’esquerra i de 
seguida veurem el mas de les Quingles a 
la dreta. A la cruïlla que va al mas (4.15 
km) seguim cap a l’est fins retrobar de 
nou el torrent de les Tàpies (4.6 km). No 
travessem el torrent sinó que agafem una 
petita pista gairebé en direcció contrària, 

La ruta dels set masos

Passat can Vila (ben visible a l’esquerra de la foto) comencem a tenir perspectives, del poble i dels Pirineus, des del 
Puigmal a l’esquerra, fins el Bastiments i el pic de la Dona al centre.  I més a la dreta, el Canigó.
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en forta pujada, cap al sud-oest però que 
de seguida va girant cap a l’est fins al mas 
del Mont-ros (5.5 km) a la part més alta de 
la ruta. Seguim la suau pista que va girant 
cap al nord fins a veure davant la torre 
Cabota, amb tots els Pirineus, des del Port 
del Comte fins al Canigó. Hem de passar 
de nou el torrent de les Tàpies amb un 
petit embassament (6.5 km) i pujar cap a 
l’oest fins al mas (6.9 km) amb una petita 
capella de la Mare de Déu de Fàtima, que 
deixem a la nostra dreta.
El mas és a només 200 metres de la carre-
tera de Calders a Artés, però nosaltres ani-
rem cap a l’oest fins a ajuntar-nos amb una 
pista a la dreta (7.1 km), que també ve de la 
carretera. Seguint per la pista però només 
30 metres, a la dreta surt un camí al nord 
que ens baixa cap a Artés entre conreus i 
oliveres. De seguida ens trobem el poble al 
davant, i com a primer pla un gran edifici 
d’una coneguda institució d’estalvi omni-
present a la majoria de pobles durant els 
80. Per això, quan el camí està encaixat per 
murs de pedra a banda i banda, pro- poso 
agafar un trencall a l’esquerra (7.7 km), a 
l’oest, i poc després novament al nord, que 
fa marrada i ens aporta una visió més bu-
còlica del poble, amb el mas de la Paloma i 
els seus conreus a l’esquerra.
Quan estem a tocar del bloc de pisos, a la 
nostra dreta (8.5 km) l’evitem i tirem cap 
a l’esquerra pel petit carrer de Montserrat 
Roig, que fa cantonada amb el final del 
carrer Sant Cristòfol (8.6 km). Des d’allà 
surt un corriol a l’oest que recorre un 
panoràmic turó, que en acabar-se (8.9 
km) trenca al nord fins als carrers Serra 
del Cadí i Arquitecte Gaudí, a la zona 
esportiva i l’institut, ja a tocar del punt 
de sortida.
I, ara que ens hem viciat amb portar el 
track pel GPS, com ho fem per fer una 
ruta sense aquest modern àngel de la 
guarda? També podríem anar amb la 
revista o fer una fotocòpia, ampliada, 
del plànol. Recomano preparar la ruta 
anant al plànol del web de l’ICC (http://
www.icc. cat/vissir3/). Una vegada obert, 
progressem fins al zoom 7 i 8 (no ens 
caldrà desplaçar-nos gaire, ja que Artés 
és gairebé al centre de Catalunya), i a la 
pestanya “Veure i comparar”, emprar 
les opcions “Topogràfic” (l’emprada per 
il·lustrar aquest article) per situar-se, i 
“Ortofoto” per veure la zona a vol d’avió. 
També podem fer “captures” segons ens 
plagui, i imprimir-les.

El Forn de la calç

En primer terme el Mas del Forn de Calç, i de fons, el de les Quingles

El mas del Mont-ros, el cinquè

La Torre Cabota amb la seva ermita de la Mare de Déu de Fàtima















 (Rutas senderismo en España
(https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo
/espana) → Catalunya (https://es.wikiloc.com
/rutas/senderismo/espana/catalunya) → Artés
(https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo
/espana/catalunya/artes) )

Wikiloc - ruta ruta dels 7 masos (26-10-14) - Artés, Catalunya (España... https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-dels-7-masos-26-10-14-8...
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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. 




