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Un camí, del neolític i l’edat
mitjana, fins a la guerra civil
Text i fotografies de Carles Udina i Cobo
Antecedents
En el número 372 d’Excursionisme vaig
explicar la recuperació d’un camí entre
les cotes 1.700 i 1.300 metres, al peu de
les pistes d’esquí nòrdic de Sant Joan de
l’Erm i del Parc Natural de l’Alt Pirineu,
que va resultar ser la principal connexió
de l’Alt Urgell amb la part alta del Pallars
sobirà: Vall Ferrera, Valls d’Àneu, l’Aran
i Occitània, documentat des de l’any 955.
Animat, vaig prosseguir la recuperació
baixant fins a la cota 1.000, i van aparèixer dos pobles medievals abandonats durant prop de 700 anys, unes construccions
viàries sorprenents i un pont romànic
sepultat l’any 1950 per la carretera actual.
Això va donar lloc a un altre article en
el número 379 i un complementari en el
següent número, el 380, amb els antecedents de la xarxa de camins de l’edat de
ferro i el neolític a la vall de Castellbò.
Però abans d’explicar-vos el nou i inesperat descobriment vinculat a aquest
històric camí, cal complementar els tres
articles esmentats amb importants confirmacions documentals a tot el que vaig
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explicar. Posteriorment als articles, gràcies al suport i interès de l’Albert Vidal es
va trobar una referència (F. Fité i Llevot)
en un document del 28 de desembre de
l’any 1033 que aportava el nom dels dos
pobles, la “Llacuna sobirana”, el que jo li
deia el “Castell-Monestir”, i la “Llacuna
jussana”, el poble de baix. Es tracta d’un
document d’Arnau Mir de Tost testificant
el regal dels dos pobles al Monestir de
Sant Sadurní de Tavèrnoles, per part del
rei Ermengol II.
Poc a poc, els testimonis verbals recollits
a la vall es confirmaven documentalment.
La importància del conjunt és indubtable.
Per exemple, segons els tècnics, les parets
de més de metre i mig de gruix del CastellMonestir fan pensar en una fortificació de
dos o més plantes. Per l’expansió a Europa
de la pesta negra o bubònica es pot deduir
que l’abandó dels pobles va ser l’any 1350,
o l’any següent. No es tracta doncs de dos
pobles despoblats com per exemple el cas
de Santa Creu de Llagunes sobre Sort, recuperat pels arqueòlegs als anys 90, sinó

que es tracta de dos pobles estrictament
desapareguts durant 663 anys. L’únic encara per investigar, òbviament a través de
l’Arxiu de la corona de Catalunya i Aragó,
és la casa de Luna de la qual en vam parlar en l’article publicat a l’Excursionisme
379. Però d’aquesta dada i altres fets ja en
parlarem en un altre article.

La història molt més
recent de la Guerra Civil
Segueixo la pista iniciada en aquests 3
articles fent d’historiador i arqueòleg accidental en l’auca de la meva vida, que ha
estat dedicada a la ciència, la planificació
territorial i l’esport. Ni tan sols he vist les
pel·lícules d’Indiana Jones, personatge que
és el somni de qualsevol historiador o arqueòleg. Però el que he trobat en els tres articles esmentats em manté en aquest paper
inesperat.
Fa dos anys els vells de la vall van tenir el
valor de començar a parlar de la Guerra
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milers de baixes, que si no tinc mal entès, només van ser superades
per la Batalla de l’Ebre. Es tracta de l’enfrontament amb les tropes
franquistes per evitar la seva entrada a la part alta del Pallars Sobirà: Vall Ferrera, Valls d’Àneu, i l’Aran, combatent des del Serrat
de les Pedres d’Auló (1.700 m), sobre Sort i Rialp. Uns quilòmetres
més a ponent però a la mateixa alçada que Sant Joan de l’Erm, des
d’on s’accedia, aquestes valls foren el darrer reducte a Catalunya
que va resistir l’ocupació franquista, com Alacant a València.

Emplaçament global dels indrets comentats. Cartografia de
base: ICGC

Emplaçament de l’Hospital. Cartografia de base: ICGC

Sempre havia sentit que hi van haver molts morts pels voltants dels
boscos de Sant Joan de l’Erm, però sempre sense més concreció.
Un dia, parlant del camí i dels pobles amb la Lola Prieto i l’Albert
Vidal, va aparèixer estretament vinculat el nom de Miquel Ojeda
i Serra (1916-1994). En Miquel era un enamorat de la muntanya
i l’esquí. Si havia d’anar a la Guerra Civil, si més no que fos en
els llocs que estimava, els Pirineus. Per això el 10 de novembre de
1937 va sol·licitar entrar al “Batalló de muntanya”, i com a excursionista, va fer de correu militar entre l’Alt Urgell i el Pallars, sovint al front de les Pedres d’Aulò, altres cap a Tírvia, travessant els
boscos de Sant Joan de l’Erm i la Vall de Castellbò. I no hi ha dubte
que pel camí descrit als números 372, 379 i 380 d’aquesta revista,
el quarter general del batalló era a Sant Andreu de Castellbò, a cal
Titarró, la casa que es veu a la portada del primer d’aquests tres
números, entranyable foto de l’Antoni Torcal que em va fer fa 45
anys, el 1972, en uns Campionats de Catalunya.
En Miquel va ser una persona entranyable, la vaig conèixer quan
era àrbitre de la Federació Catalana d’Esquí. No es perdia ni un
sol campionat d’esquí de fons que se celebrés a Sant Joan de l’Erm,
manifestant-me sempre una cordialitat excepcional. Mai em vaig
plantejar els motius de la seva cordialitat, qui es planteja una cosa
així amb 20 anys? Una cordialitat que es va perllongar fins a la seva
mort. Era normal pel sol fet que jo habitualment guanyava tots els
campionats; i per la meva activitat de promoció de l’esquí nòrdic
i de les seves estacions, estava acostumat a tenir, tan admiradors
acèrrims, com jurats detractors.
A en Miquel tothom el recorda per la seva exquisida educació, la
seva presència, els seus elegants blazers blau marins creuats i el
seu 600. La seva preciosa lletra, ben palesa a les seves cartes, constata el seu envejable tarannà. Però vaig descobrir només fa 2 anys,
amb ell ja mort, que en aquella cordialitat encara hi havia un altre
motiu molt més important per a ell. Pel Miquel jo era la persona
que, al promoure amb el CEC els boscos de Sant Joan de l’Erm com
a estació d’esquí nòrdic, li havia permès, 30 anys després, retornar
al mateix escabrós escenari de por i de morts, i superposar-li un
altre escenari nou, d’esport i gaudi. Una reconciliació amb els
tristos records del seu passat.

Portada del numèro 372 de la revista Excursionisme

Civil. La sorpresa va ser confirmar que el camí recuperat fou també la via desubministrament de l’únic exèrcit regular que va tenir
la Generalitat republicana, el “Batalló de muntanya”, Companyia
d’Esquí del Regiment Pirinenc de Catalunya, corresponent a la darrera batalla d’aquesta guerra i que va generar centenars o potser

En el primer dels tres articles sobre el camí recuperat parlava de
l’inesborrable record de la Padrina de cal Titarró: “esgotats... entràvem sigil·losament per no despertar a ningú i dormíem en sacs
en els bancs que voltaven el foc sempre encès de la cuina, i al matí
ens despertava la padrina amb uns ous ferrats irrepetibles i llet
de vaca de veritat, ben calenta. Mai he tornat a menjar amb tanta
fruïció.” Aquella cuina, 30 anys abans de dormir-hi jo moltes nits,
havia estat plena de telèfons que comunicaven el Batalló amb la
Generalitat de Catalunya, a Barcelona. I per on en Miquel havia de
passar reiteradament. El que em resulta més significatiu és el si11
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Carta d’en Miquel a la seva promesa, del
09 -10-1938

D’esquerra a dreta, En “Manolo” (Miquel Arribas), Jordi Reynés i Miquel Ojeda a la
Fontalba, l’any 1988. Al fons, el Puigmal

Remitent de la carta d’en Miquel a la seva
promesa, del 06-02-1938

lenci de les persones que han patit una guerra. En Miquel mai em va dir res. Ni la gent
de la vall, mai m’havien parlat del que va
passar allà durant la Guerra Civil, tot i els
anys i la confiança que he tingut amb molts
d’ells. No ha estat fins aquests dos darrers
anys en els quals he pogut anar-los estirant
de la llengua i han aparegut records de tot
tipus. Què petit és el món!
També va aparèixer Alfons Segalàs i Solé
(1912 - 1989) estretament vinculat al camí,
que l’any 1986 va escriure el Carnet d’un
milicià-soldat 1936-1939. Fins 50 anys després, 10 anys després de la mort de Franco,
i quan ell estava a prop de morir que no es
va atrevir a explicar-ho! La seva vinculació al camí, permet a la vegada entendre la
creació de l’estació d’esquí de Llessuí. Però
fent honor a la revista, començaré pel que
més pertoca al seu àmbit: la història vinculada al territori, que és el que trepitja
qualsevol excursionista.

L’hospital militar de
campanya
En Joan Giró, d’Albet, m’havia fet veure
anys enrere el pont romànic que oculta12

Plànol de pistes inventariades el 1968, incorporades en un treball encarregat per la
Generalitat de Catalunya el 1983. La taca vermella és la zona de l’Hospital i el Quarter.
La taca groga-taronja, la trinxera principal de defensa, d’on arrenquen dos carregadors
de fusta dels anys 50

va la carretera actual, feta criminalment
per sobre d’ell l’any 1950. En parlava al
final de l’article del número 379 amb
una il·lustradora fotografia. A finals de
setembre de fa 2 anys en Miquel em va
dir que el seu avi li havia explicat que al
coll de Leix hi havia l’hospital militar de
campanya del batalló, una mica retirat a
ponent, cap al turonet del costat, el Serrat
de Terrafarta. Prop de 50 anys esquiant
i corrents a l’estiu per aquell coll, i no en
sabia res! Al matí, tan aviat va clarejar
vaig sortir a córrer, i al coll, de mig qui-

lòmetre d’ample, em vaig plantar per observar què hi veia. Vaig fer l’escombrat
que fa qualsevol digitalitzador escàner
amb la mirada, d’est a oest, i d’oest a est
amb separacions cada 20 metres. Després d’una dotzena d’escombrades, ho
vaig entendre al veure una esplanada
d’uns 25 x 15 metres, absolutament anivellada, voltada d’arbres centenaris però
amb quatre arbres de no gaire més de 50
anys al bell mig, amb un talús d’un parell de metres a la part nord. Un hospital
de campanya no és de pedra vaig pensar.
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És prefabricat, desmuntable, transportable o de fusta si hi ha milers d’arbres
al voltant. En aquest cas, el deurien destrossar a l’arribar les tropes franquistes,
i les restes de fusta, passats 80 anys en
un lloc de neu, o se les van endur per fer
foc o les que van quedar es van podrir.
Al costat hi ha una altra esplanada, més
petita però altament atalussada a tres
vents, és a dir, la petita fortificació militar que defensava l’hospital, tal com es
veu a la imatge que obre aquest article.
Pels voltants, diverses rasses, és a dir,
el que resta de les trinxeres. La trinxera
més al sud i més elevada, de dimensions
notables que vigilava l’hospital, la va
descobrir fortuïtament el 15 setembre
d’aquest any corrent per la zona com
faig habitualment. L’havia recorregut i
inventariat l’any 1968 dins dels 200 km
de pistes que vaig incorporar al dossier
de 1969, cercant establir circuits d’esquí
viables, o les connexions necessàries. Recordo que no vaig entendre res d’aquell
carregador de fusta. Simplement perquè
no era això, era la trinxera que es va
utilitzar anys després, als anys 50, per
baixar la fusta dels dos carregadors que
conflueixen a la seva part superior.
Vaig tornar a casa excitat, em vaig dutxar, vaig agafar el cotxe i vaig anar

L’Andreu a l’entrada de cal Titarró. A la paret de l’esquerra estaven els telèfons i altres
aparells de telecomunicacions durant la Guerra civil. A la dreta l’entrada a la cuina.
Foto: C. Udina

d’immediat a cal Titarró, a Sant Andreu
a veure l’Andreu. És el net de la padrina,
i fill gran de l’Anselm, qui a finals dels
anys 60 em va parlar d’aquest camí. La
por pròpia d’aquells anys no li van permetre ser més explícit, però segur que
també coneixia el Castell-Monestir, la
Llacuna sobirana, que em va esmentar

Sant Andreu de Castellbó, amb cal Titarró al mig i en primer terme. Escales i porta
d’entrada (corresponent a la foto de l’interior) amb la finestra de la cuina a l’esquerra
(fletxa vermella). A sobre les golfes habilitades com restaurant actual. A dalt a la dreta, el
“camí” que puja a coll de Leix (fletxa blanca). A baix a la dreta, el “camí” que baixa a Castellbó, en groc amb el traçat dels Campionats de Catalunya del 1972 que es veu a la foto de
portada del número 372 (fletxa groga)

en Joan Roiger (article del 379), o els
dos pobles que em va esmentar en Josep
Fusté. Segur, perquè els seus dos fills,
Andreu i Cisco anaven i tornaven caminant diàriament a escola a Castellbò per
aquest camí, al peu de tot això.
I molt més segur sabia que a casa seva,
cal Titarrò, avui reconvertit en un notable restaurant, va estar el quarter de
comandament del batalló. Com en Joan
el dia abans amb l’hospital, van començar a aparèixer testimonis amagats
durant prop de 80 anys. L’Andreu em va
ensenyar la paret en la qual el seu pare
li havia dit on eren els telèfons que connectaven els comandaments amb Barcelona (a l’esquerra de la foto). I que quan
tenia uns pocs anys, 6, a finals dels 40,
acompanyava son pare pel coll de Leix,
encara sembrat de cadàvers per enterrar.
Des del coll de Leix cap al Pujal Cervat
i Sant Joan de l’Erm (vell), s’aprofitaven
els arbres grans per fer barraques de fusta que es convertirien en els pavellons de
l’hospital.
A partir del 1950, al mateix temps que
s’obrien les actuals carreteres, llavors
simples pistes forestals fetes a pic i pala,
es va crear el “Patrimonio forestal del
Estado” per gestionar els boscos del
Castilló, casa forestal de Pallerols, vall
de Sant Miquel, coll de Leix, avui dins
el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Vaig
visitar la zona per confirmar les seves
13
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A l’estiu, en Miquel també feia de jutge de regates al Masnou, on, per això,
coneixia els pares de l’Albert. Per això,
l’Albert va poder contactar amb un dels
seus fills, en Miquel (Jr.), que amb els
seus tres altres germans no van tenir inconvenient de buscar pacientment entre
la documentació dels seus pares. Finalment, buscant en la correspondència de
la seva mare quan encara eren promesos,
Josefina Roges, van aparèixer referències
inequívoques.

Detall de la cuina, amb el mateix banc on dormia

Foto: C. Udina

possibilitats l’abril de 1968. En 18 anys el “Patrimonio” hauria pogut fer aquelles
esplanades, ja que el 1968 bivaquejava en un cobert ja enderrocat, davant la casa
Forestal de Pallerols. L’Andreu em va confirmar, a part del que ja he explicat de
l’estructura de l’hospital, que el “Patrimonio” només va fer les construccions de la
casa forestal de Pallerols i els coberts, tot al fons de la vall de Sant Miquel (1.625 m),
mai va fer res al coll de Leix (1.700 m). L’esplanada era doncs anterior a finals dels
40, per tant, era l’hospital de campanya de la Guerra Civil.

En Miquel, l’Alfons, en Manolo i molts d’altres
És clar que tot això no va ser arribar i moldre. Després d’estudiar la vida d’en
Miquel, vaig anar a veure en Quim Bofill qui va ser el president de la Federació
Catalana d’Esquí durant part dels 60 i dels 70 fins que el vàrem treure a finals dels
70. Avui, nonagenari, la seva lucidesa segueix plena i trasllueix bona part de la
seva característica energia. Em va explicar que en Miquel tenia fills i, òbviament,
moltes diverses altres anècdotes.

L’esplanada de l’Hospital militar de campanya. Foto: C. Udina
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“Prop de la Seu d’Urgell... (les referències geogràfiques sempre eren ambigües
per raons òbvies de seguretat) ...fa un
xiquet de fred, i és la causa de la meva
mala lletra...”, “...jo continuo d’enllaç
per aquí...” (1938-12-10).
Des de Tavascan (1938-09-23). “...si nineta meva, la teva carta m’ha omplert
d’optimisme...”, “...em torno al port de
Civís, cada dia volto per les muntanyes...”.
Més recentment, vaig parlar-ne amb Jordi Reynés, també àrbitre com ell, i durant uns mesos president del Comitè de
Fons de la Federació Catalana d’Esquí.
Tots dos eren del Muntanyenc barcelonès i íntims amics, a foto del 1988 a la
Fontalba, amb el Puigmal al fons, n’és
un testimoni. Va ser emocionant retrobar en Jordi, amb 92 anys, aquest juliol
tants anys després, rebent-me amb la inevitable expressió “Calories!” (en aquells
anys tots teníem un àlies...). A en Jordi,
quan coincidien a les curses de Sant Joan
de l’Erm, en Miquel li va arribar a dir que
ell “ja havia esquiat per allà molts anys
abans que ho fes l’Udina”.
És aquella mania de voler valorar qui va
ser el primer, o el millor, o el descobridor, perquè ni vaig ser jo, ni ell mateix, ni
tots els altres membres del Batalló, Segalàs inclòs. Molt abans ja hi havia passat
esquiant per Sant Joan de l’Erm, Lluís
Estasen. Va ser el 27 de febrer de l’any
1919, per encàrrec de la Mancomunitat
de Catalunya de fer arribar l’esquí a la
vall d’Aran. Detalladament descrit en el
Butlletí del CEC de novembre - desembre
de 1919, van posar-se els esquís sota de
la Basseta, i pujant pel Pujal Cervat agafaren el camí cap a Sant Joan vell i Montenartró, on van arribar de nit i gelats, a
quatre graus sota zero!
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L’article del 379 el començava recordant
que la “Memòria històrica” no arrenca
amb la Guerra Civil com habitualment
se sobreentén erròniament: “Si ja és
prou important recuperar un intangible
com és la memòria històrica, quin valor
caldrà donar a un patrimoni històric recuperat, amb tangibles com camins encara útils, ponts i tot un poble oblidat?”
Poc podia imaginar-me que poc després trobaria tota aquesta memòria de
la Guerra Civil, corresponent al que restrictivament s’entén per Memòria Històrica.
Malauradament cada vegada és més difícil recuperar la memòria. Per això he
escollit la foto de la Fontalba que em
va donar en Jordi, amb en Miquel, i on
a més apareix a l’esquerra en Manolo
Rodríguez, també del Muntanyec barcelonès, però que segurament encara
recordaran bastants lectors d’aquesta
revista. Pràcticament ningú coneixia
que, estrictament, era Miquel Arribas,
però per salvar la seva vida a punt de ser
apressat i afusellat en una confrontació
amb les tropes franquistes, va trobar la

Lluís Estasen camí de Sant Joan de l’Erm, l’any 1919.
Foto: J. M. Soler, arxiu CEC

roba i la documentació d’un soldat ja mort que se li assemblava molt, fet que li va permetre suplantar-lo la resta de la seva
vida. Òbviament, també sense saber res d’això, el vaig conèixer fortuïtament el 1976 quan vaig organitzar els “25 anys d’en
Pons”, una cursa a Sant Joan de l’Erm per celebrar els 25 anys
d’esquí d’en Jordi Pons, el benvolgut “Piripi”. En Manolo, és a
dir, estrictament en Miquel, bon amic i company d’en Jordi, va
ser un dels participants a la seva cursa-homenatge.
L’excursionisme està ple de persones que van haver d’amagar
una part de la seva història personal: l’Alfons Segalàs, en Miquel Ojeda, en Miquel Arribas o d’altres tan coneguts i recordats com Francesc Martínez Massó (UEC), Carles Balaguer
(CEC), etc. Parlant amb en Jordi Pons em deia que és fins i tot
possible que ni entre ells mateixos coneguessin les seves respectives històries.Explicant això, em sembla que els retorno
una mica de la dignitat que una guerra els va treure injustament.
La trinxera entre les cotes 1.710 i 1.720 m. Foto: C. Udina
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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.

