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La modernització del funicular preveia una elevació
parcial de la via per permetre el pas inferior de
camins i pistes d’esquí. Estudi d’arquitectura UCC:
I. Udina; R. Cardona, R. Cortina, 1981.

La planificació de les
nostres muntanyes
Text i fotografies de Carles Udina Cobo
Qualsevol intervenció en el territori té efectes a llarg termini, i si es fa incorrectament, pot
tenir efectes irreversibles. La dramàtica degradació del nostre territori en els darrers 70 anys
així ho constata. Per això cal la “Planificació territorial”, una acció política imprescindible
però que segueix totalment ignorada.

L

a Planificació territorial la defineixo com les actuacions fetes a llarg
termini en el territori, amb unes
finalitats clarament definides (i consensuades!) que es concreten en un model de
desenvolupament, descrit per un conjunt
de projectes i programes d’enfocament
ineludiblement interdisciplinari, i amb
una característica determinant però sistemàticament ignorada: es tracta d’establir
unes fases parcials i a l’hora progressives,
de curt o mig termini perquè puguin
ser clarament viables i, el més difícil, de
manera que cap fase parcial pugui comprometre la realització de totes les fases
posteriors que seguiran.
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Un dels pares de l’urbanisme modern, Camillo Sitte (Viena 1843-1903), deia:
“Una obra d’art –i un pla de ciutat és
una obra d’art– no pot ésser creada
per comitès o oficines, sinó només per
un individu... Perquè no fem executar
també plans de catedrals, i no fem pintar també quadres històrics, o compondre simfonies, per via administrativa?”
En una planificació han d’intervenir
molts ens i persones, però el seu disseny
proposat és sens dubte com el que es produeix en una obra d’art i, com a tal, es pot
fer bé o es pot fer un nyap.
Uns elements bàsics en les planificacions
són els “Elements inercials”, és a dir, cir-

cumstàncies o conjuntures que tan poden
afavorir insospitadament la planificació
(els positius) com alentir-la i/o fins i tot
impedir-la (els negatius). Saber trobar
algun d’aquests darrers elements positius
afavoridors i contenir els negatius és primordial.
Tothom sap de la importància dels JJOO
del 92’ per a Barcelona i Catalunya. Van
ser plantejats com a tal element inercial l’any 1980 a l’alcalde de Barcelona en
base a un treball anterior (veure la revista
Muntanya, núm. 694, de desembre 1977),
treball que havia permès al membre del
COI, J. A. Samaranch, assolir la seva vicepresidència. És el conegut “Model Barce-
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lona” (“la importància dels JJOO no és la
celebració en sí mateixa, sinó els beneficis
indirectes d’integració, millora i cohesió
social, activació econòmica i projecció internacional, recuperació i creació d’infraestructures territorials i esportives, etc.”),
un model explícitament copiat anys més
tard pels organitzadors dels també exitosos JJOO de Londres 2012.
Altres elements inercials també han estat
cabdals per a la creació de la Catalunya
moderna, com les exempcions fiscals que
al segle XIX van propiciar les colònies
industrials del Llobregat. Se’n pot parlar
per la seva inesperada relació actual amb
l’excursionisme.

El cas de la neige francesa
Es diu estació d’esquí alpí de la “Primera
generació” (“Village-station”) a les ciutats
o pobles majorment dels Alps accessibles
per ferrocarril des de tot Europa i amb
remuntadors estivals: ferrocarrils locals,
telefèrics, funiculars... que s’utilitzen a
l’hivern per poder baixar amb esquís.
Així va aparèixer l’esquí alpí en el primer
terç del segle XX. A grosso modo, l’esquí
nòrdic és horitzontal/ transversal, l’esquí
alpí sempre és vertical.
Es diu “Segona generació” a estacions
ex-novo com Sestrieres (1935, Itàlia),
Courchevel (1946, França), que de seguida donen pas a la “Tercera generació”
que consisteix en una estació amb serveis
integrats, amb la “Grenouillere” de les
pistes, voltada dels hotels, apartaments
i comerços. Simultàniament, passada la
Guerra Mundial, França va plantejar-se
planificar la neu, tan territorialment com
per a la pràctica popular de l’esquí alpí,
per a qualsevol escolar i/o ciutadà que ho
desitgés (1964). És important observar
que com a suport es va crear un organisme multidisciplinari de planificació i
control, el SEATM, que a la vegada li donaven suport altres com el CETMAGREF
pels aspectes biològics i geològics o el més
específic de l’ANENA, per a les allaus. Inicialment van ser una vintena d’estacions:
les Arcs, la Plagne, ValThorens, Avoriaz,
Flaine, Trois Vallées,... que amb els anys
van arribar a ser un centenar. Però la seva
estacionalitat hivernal va portar a fer aparèixer l’”Animation” estival, i poc a poc
deixar el model, tot i que va aportar coses
molt positives.
El 1968, arran dels JJOO de Grenoble, va

Funicular recentment inaugurat que uneix l’històric poble de Schwyz amb el
d’Stoos (Luzern, Suïssa), amb pendents variables de fins a 106% de pendent salvat
mitjançant cabines basculants que agafen una velocitat 36 km/h i tenen capacitat
per a 133 persones (1.000 cada hora).
Fotografia: DoppelMayr-Garaventa.

aparèixer un inesperat fenomen, la recuperació de l’esquí nòrdic inicial, aportant
nous esquiadors i diversificant positivament l’oferta. El 1975 a França es va
proposar una “Quarta generació” creant
pobles nous com Valmorel intentant una
similitud a la “Primera generació”, òbviament amb molt poc èxit, donant pas finalment a una reconversió de la nombrosa “Tercera generació” cap a la “Primera”,
amb telefèrics del fons de les valls a les
estacions d’alçada, si era possible: Bourg
Saint Maurice - les Arcs - la Plagne; Brides
- Trois Vallées - Maurienne...
Suïssa i Àustria es van mantenir fidels als
seus inicis de plantejament, centrant-se
en innovar en els remuntadors: telefèrics
i funiculars dins túnels per a aïllar-se del
mal temps. I en els accessos amb túnels de
ferrocarril i carretera entre pobles i estacions, i fins i tot entre estacions en glaceres.

La planificació del
Ripollès i de l’esquí alpí, a
suport de Núria
Vaig començar la meva col·laboració en
aquesta revista (número 369, desembre
2011) explicant 30 anys després el projecte
de modernització de Núria i el seu cremallera, així com els meus estudis d’innivació que més tard van donar lloc a la
implantació de la neu artificial (número
370, febrer 2012). Però només vaig poder
explicar una part, en tant que avui ja ho
puc fer amb la resta perquè, ara, tothom ja
ho entendrà sense que em diguin mentider i/o anticatalanista.
L’opció del túnel del Cadí en lloc del de Toses va preocupar al president Pujol per la
possible pèrdua de vots a la fidel comarca
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Vall de Núria. Fotografia: FGC

del Ripollès. Demanant-li a en Salvador
Carrera, el seu home de confiança a la comarca, algun revulsiu que ho compensés,
la meva proposta fou immediatament assumida: evitar el ja programat tancament
del cremallera, aturar la carretera a Núria
que estava arribant a la Fontalba, a 3 km
de Núria, modernitzar l’estació d’esquí estenent-la al Puigmal i a la coma de la Fontalba així com connectant amb l’estació
d’esquí alpí de la Cerdanya. I a la vegada,
incorporar la neu artificial per a permetre 6 mesos d’esquí a la Coma de l’Embut
(2.300 – 2.900 m) i així portar a esquiar a
tots els escolars de la metròpoli barcelonesa. Una estació de la “Primera generació”
a suport de Ribes, Ripoll i tots els pobles
de la vall, evitant el model “especuladorurbanitzador” en ús.
A la necessària reconversió per les greus
fallides industrials de la comarca s’afegia
que l’empresa York, líder mundial en neu
artificial, no podia introduir-se a Espanya
i Andorra, amb uns empresaris al·lèrgics a
aquesta tecnologia. Per aquest motiu l’empresa York estava disposada a subministrar el seu canó, a una empresa associada
que es pogués crear al Ripollès, i començar a equipar Núria i també la Molina,
igualment en l’òrbita de la Generalitat. El
canó és bàsic, però només representava
12

una part petita de tota la instal·lació necessària. La resta era tecnologia comuna,
tan o més desenvolupada a Catalunya que
a França: instal·lacions de rec, informàtica, obra civil... Això hauria representat
que el 90% de les inversions que es van
generar a partir de mitjans dels 80’, milionàries, fetes en neu artificial a Espanya
i Andorra, s’haurien quedat a la comarca.

Però com finalment no va ser així, les ingents inversions esmerçades des de llavors
s’han anat majorment a França. Núria era
l’element inercial per a molts impactes
positius, com aquest industrial i turístic
alhora, o l’esquí escolar per a tota la metròpoli barcelonesa, accessible a diari en
menys de tres hores pel tren i el cremallera.

L’estació inferior del funicular encara amb les retolacions de la Dictadura.
Fotografia: C. Udina 1982-07-24
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Arribant a la Coma de l’Embut, cota 2.350 m. Al fons el cim del Puigmal. Fotografia: C. Udina 1983-02-06

Poc abans, a en Josep Lluís Vilaseca, llavors Director General de l’Esport i home
de confiança del President, havia dissenyat l’Escola Catalana de l’Esport amb
una estructura innovadora. Integrava tres
bases, la Universitat amb l’INEF-C, dirigit
per Paco Seirul·lo, el Centre de Medicina
Esportiva de la BLUME amb els Drs. Castelló, Estruch, Balaguer i Galilea que donaria pas a l’actual CAR de Sant Cugat, i

els tècnics especialistes de les Federacions
de cada modalitat esportiva. La iniciativa
va acabar sobtadament amb el cop d’Estat
del 23-F. Tampoc hi va ajudar la meva discrepància amb Alfonso de Borbón, tant
per aquesta iniciativa, com específicament per l’Escola Catalana d’Esquí, igualment abandonada pel mateix 23-F. Fins a
la data, cap de les dues iniciatives no ha
estat recuperades. Aconseguir la partici-

pació del sistema escolar amb els escolars
barcelonins podent esquiar a Núria tot el
curs escolar, era un projecte engrescador.
23-F a part, la realitat de Núria fou ben
diferent. Planificar una reconversió industrial era més complexa que obrir tres
o quatre expedients milionaris. Així,
mentre jo resolia problemes tècnics amb
la companyia de ferrocarrils SLM Winterthur, la de neu artificial York i les dels
remuntadors Montaz-REAC, DoppelMayr i VonRoll, el senyor Francisco, un
respectat advocat, era enviat pel President
a aquestes empreses per a anunciar-los
que s’estaven ultimant els traspassos de
les estacions a la Generalitat, que seria qui
finalment establiria les “condicions” econòmiques de totes les inversions de Núria
i la Molina. Es van obtenir pocs contractes
però van ser contractes milionaris; contractes ubicats a Suïssa o voltants, pel que
les “condicions” obtingudes ni calia treure-les per la frontera fins a un banc d’allà.
Així, tot i els pocs recursos administrats
dels que encara disposava la Generalitat,
es va prioritzar posar neu artificial també
a La Molina i modernitzar altres ferrocarrils de cremallera i/o via estreta: Montserrat, FGC, remuntadors d’esquí, funiculars
i aeris, el que si més no ha estat positiu,
però arribant a absurditats com l’aeri en13
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La Coma de l’Embut des del Puigmal. A la dreta el Coll de l’Embut, 2.703 m, que dona pas
a la Coma de la Fontalba. Al fons, Noufonts i Noucreus i més al fons Bastiments i Canigó.
Fotografia: C. Udina 1983-02-06.

tre Olesa i una urbanització d’Esparreguera, òbviament tancat fa anys.
El problema no és el tant per cent que
possiblement es va aplicar en algun
contracte i que tan ens escandalitza. El
problema és que per aconseguir-ho, els
“col·laboradors necessaris” malmeten
fàcilment tota la inversió amb danys
colaterals com la creació de l’esmentat
aeri d’Olesa, o es malmet bona part del
projecte, com va ser el cas de Núria o el
de la Molina.

Planificar suposa crear un nou sistema, i en
un sistema tot està relacionat. No es poden
començar a modificar arbitràriament un o
més elements del sistema, sense afectar-lo
tot. Així, pels “funcionaris”, pujar des del
Santuari fins a la cota 2.370 m de la coma de
l’Embut deuria semblar massa cansat, pel
que el telecabina que havia de construir-se
a la coma de l’Embut, es va traslladar entre
el Santuari i la veïna “Residéncia de Educación y Descanso” (2.122 m), que ja tenia un
bonic funicular de connexió. Només calia

Núria en primer terme i el Puigmal a dalt. A la dreta la Coma de l’Embut, a l’esquerra
parcialment visible la Fontalba. Fotografia: C. Udina 1982-04-03
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modernitzar-lo per només 50 milions de
les antigues pessetes, com van projectar
els tres arquitectes de l’equip.
Fins i tot el projecte advertia explícitament de la inconveniència de substituir
el funicular per un telecabina. Per què?
Perquè en un telecabina, el gruix del cost
se l’emporten les dues estacions superiors
i inferiors amb les cabines. A grans trets,
la longitud d’un telecabina només suposa
un cable més o menys llarg, com un fil,
només que amb els seus suports, les torres. Un telecabina curt és ruïnós. Per un
cost similar, s’hauria pogut accedir a una
coma, ampla i arrecerada del vent, que
amb neu artificial podia ser esquiada llavors des de mitjans d’octubre fins a primers de juny, tot el curs escolar, tot el cost
es va quedar absurdament al Santuari, i a
la vegada anul·lant un preciós funicular
històric.
De la cota 2.370 m de l’Embut no s’accedia directament al Puigmal (2.910 m)
sinó que a la collada de l’Embut (2.703
m), més arrecerada i que accedia a la
coma de la Fontalba, una extraordinària
coma sobre les Gorges de Núria amb més
de 1.000 m de desnivell (2.910 m - 1.875
m). L’accés a la coma des de Queralbs
també era un fet amb la nova carretera
allà aturada. Equipant la Fontalba es
duplicava l’àrea esquiable de la coma de
l’Embut (amb altres 1.000 m de desnivell) i es donava un segon accés a Núria,
que a la vegada suposava una alternativa
d’evacuació a avaries o allaus en el cremallera.
L’estació del Puigmal de la Cerdanya francesa també era accessible pel arrecerat
coll d’Err de 2.758 m al peu del cim del
Puigmal. Una tercera extensió del domini esquiable altament desitjada per la comuna d’Err propietària de l’estació. Tres
grans estacions integrades de 1.000 m de
desnivell cadascuna, front els petits remuntadors actuals. Al cim del Puigmal,
no s’hi accedia directament sinó que des
de la collada de l’Embut, mitjançant un
curt remuntador soterrat per evitar les
inclemències meteorològiques del cim.
Cal dir que el soterrament no va ser especificat al projecte per censura, va semblar
massa agosarat.
En resum, seria fàcil comprovar que la
inversió final esmerçada va ser superior
a la projectada, per fer ni la dècima part
de l’estació d’esquí prevista. I a la vegada,
l’estació del Puigmal cerdà, aïllada, finalment va tancar.
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Boí-Taüll “Resort”
Vaig conèixer en Josep Jané i Solà a l’arribar al CEC el 1966, ell
era el president de la secció d’esquí, el Club Alpí Català. Amb
els estudis d’innivació i topogràfics que em va permetre la seva
històrica biblioteca, i el poc interès de les estacions alpines per
l’esquí nòrdic tot i ser el seu avantpassat, aviat vaig proposar
fer una estació específica d’esquí nòrdic, i, concretament, als
privilegiats boscos de Sant Joan de l’Erm avaluat entre molts

És clar que es van respectar les normes urbanístiques, fins i tot
amb les tradicionals “llucarnes”, que l’arquitecte Bohigas havia
intentat prohibir, però amb una impactant imatge que sembla un
tren gegantí o una caserna, a tocar del Parc Nacional i just a sobre
de les joies del romànic!
L’altre error fou ubicar la “grenouillère” a l’esmentada cota 2.040
m. Tot i que ja feia uns anys havia aconseguit convèncer al presi-

L’impactant “tren” de la urbanització del Pla de l’Ermita. A l’esquerra el vessant obac del Puiafalcons, encara amb neu natural a mitjans
de març. Fotografia: C. Udina 2004-03-10

altres com el lloc més adient. La reacció del gruix de corredors
sèniors, amb la seva dinàmica i privilegis, no va ser gens favorable: “Ves-hi si vols, però a mi no m’hi trobaràs”. Ben al contrari,
en Josep sempre em va animar: “Tu pitaràs”, deia. Però amb
els anys, el seu Doctorat, la seva Càtedra d’Economia política i,
encara més, el Banc de la Petita i Mitjana Empresa que va crear, van fer canviar el seu tarannà. Potser per la tradició dels
seus coneguts Josep Maria Guilera (La Molina), Alfons Segalàs
(Llessui), o jo mateix (Sant Joan de l’Erm, Tuixent, Núria amb la
seva neu artificial i a La Molina), ell també va voler dissenyar la
“seva” estació d’esquí: Boí-Taüll “Resort”. Però malauradament,
amb els seus personals criteris, i ja s’ha dit que aquestes coses
són un “art”.
L’estació no respon a cap model, ni tan sols al dels francesos
“Tercera generació”. Més ben dit, responia al model “urbanitzador”. Els hotels i apartaments estan a una banda (Pla de l’Ermita, 1.600 m) i l’estació a la cota 2.040 m a 7.5 km, per una
carretera de traçat molt poc eficient (fent un sifó) i inevitable.
En blau la inevitable carretera actual, en groc l’accés a la cota
1.790, estrictament ni tan sols necessària degut als dos remuntadors de Puifalcons, en vermell, 1.600 – 2.050 i 2.050 – 1.790. Base
del plànol 1/ 50000: ICGC
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dent Pujol, i la neu artificial a Núria i la
Molina ja era un fet, acabo de parlar-ne,
inicialment en Josep no la va preveure.
Arrencar de la cota 1.790 m en lloc de la
2.040 m, amb neu artificial no suposava
un detriment de la duració de la neu, atès
que a més és un indret obac. Però sí augmentar 250 metres el desnivell de l’estació,
prop d’un 35 % (de 710 a 960 m), una de
les característiques que aporta més qualitat. I de pas, una carretera d’accés que
s’hauria pogut escurçar de 7.5 a només 3.5
km (amb el 8% de pendent constant). Molt
millor, més barata i menys combustible.
En tot cas, la carretera com a únic accés
era un greu error. Amb només dos remuntadors s’hauria evitat l’ús obligat del cotxe
i poder sortir amb els esquís als peus des
de la mateixa urbanització. Un, dels 1.600
als 2.050 m (Puiafalcons) i un altre baixant a la base esmentada dels 1.790 m, que
tots dos haurien pogut ser fins i tot esquiables, més amb neu artificial. Avui ja no,
perquè la part alta de la carretera talla tota
aquesta zona, que a més impedeix doblar
el domini esquiable. I finalment, afegint
un desnivell màxim continu de fins a
1.150 m! (2.750 -1.600).
Per cert, segueixo sense entendre com
els aparcaments, els dos inicials i un tercer posterior, tenen sortida en pujada. Si
amb el fred i moltes hores aturat, un cotxe té problemes a l’arrencar, circumstància que a més d’un li haurà passat, ni tan
sols es pot aprofitar la baixada cap a la
vall per a arrencar-lo. En tot cas, els dos
remuntadors haurien evitat l’accés per
carretera i els tres aparcaments penjats
a la muntanya, s’haurien substituït per
un ampli i discret aparcament al Pla de
La carretera d’accés talla les possibles
pistes que descendeixen a cotes més
baixes i a la urbanització del Pla de
l’Ermita. Al fons a la dreta la Pica del Cerví.
Fotografia: C. Udina 1991-02-04
A baix l’edifici de serveis i els tres
aparcaments de Boi-Taüll. Al mig el llom
de Puiafalcons. La carretera talla els prats
esquiables que baixen fins a la urbanització
del Pla de l’Ermita. Al fons, l’Aneto.
Fotografia: C. Udina 2004-03-10.
Avui esborrada pel creixement del bosc,
una iniciativa anterior, del 1980, proposava
una estació en una ventada carena, el
Serrat del Sello, amb la base en una solana
a la cota 1.740. A l’esquerra la vall de Moró.
Fotografia: Generalitat 1981-04-25
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l’Ermita per als clients diaris de fora la
urbanització. Amb la base a 1.790 m i els
remuntadors d’accés des de la urbanització, hauria estat suficient un petit aparcament complementari en aquesta cota,
discret, al fons del riu i arrecerat.
Com un dels molts exemples diferencials,
a França, el CETMAGREF i el SEATM,
haurien prohibit els aparcaments a la cota
2.040 m pel seu impacte en el sòl i també en el paisatge, obligant l’accés amb els
dos remuntadors per Puiafalcons.
Finalment, sobre la xarxa de remuntadors existent, només una dada. Amb ocasió d’escriure els articles del ferrocarril
La Pobla de Segur - El Pont de Suert, vaig
recórrer la zona. En el número 853 de
Muntanya (juny 2004) explicava: “Per a
fer els 710 m de desnivell màxim cal agafar-ne tres [remuntadors], i com que són
lents, trigarem vint-i-sis minuts a pujar
[imagino que s’hauran modernitzat], que
els baixarem esquiant en només sis mi-

La Molina. Fotografia: FGC

nuts.” Quatre cinquenes parts del temps
“fotent-se de fred” per a esquiar només la
resta, i de pas intentar escalfar-se.
Amb aquests dos exemples no cal pre-

guntar-se per què els catalans que poden,
prefereixen anar a esquiar als Alps. Ni la
davallada, any rere any, del nivell competitiu internacional de l’esquí alpí català.

Nadal a les estacions. Fotografia: FGC

Voldria dedicar aquest article a en Jordi Reynés que va morir l’11 de desembre passat, i a en Quim Bofill que va morir abans de l’estiu. No
van poder llegir l’article d’Excursionisme 401, article que no l’hauria pogut fer sense els seus testimonis. Descansin en pau.
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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.

