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Arriben les vacances!
Arriben els mesos de juliol i agost on la majoria gaudeix d’uns dies de vacances, la 
qual cosa és una excusa perfecte per buscar algun tipus d’activitat que s’adeqüi a 
la nostra personalitat i pressupost. És per això que aquest número és especialment 
eclèctic en les propostes perquè tothom hi pugui trobar alguna d’adient.

Comencem amb la proposta familiar de l’Ignasi Dies al nou Geoparc Orígens-
Pirineus Catalans. Un Geoparc acabat d’incloure aquest mes d’abril a la xarxa de 
Geoparcs Mundials. Entre les moltes activitats que podrem fer us destaquem 
aquí la visita en tren. La línia fèrria dels FGC que uneix Lleida i la Pobla de Segur 
compta amb un servei turístic de tren històric amb combois d’època (no climatitzat) 
i de tren modern panoràmic (climatitzat). L’entrada a l’àrea del Geoparc es fa per 
Camarasa, moment en què el recorregut s’endinsa en el Montsec tot travessant-lo 
per l’espectacular congost de Terradets que mena a la Conca de Tremp.

Tot seguit, us proposem conèixer la història que l’estiu de 1882 va portar Jacint 
Verdaguer al Pirineu català i que va servir de font d’inspiració per a un dels seus 
millors poemes: Canigó. Si parlem de Verdaguer i de muntanya l’autor no és altre 
que en Bernat Gasull. Sota el títol Maleïda 1882, FilmeXplora produccions es 
planteja portar a la gran pantalla l’aventura de Verdaguer el portaria a planificar 
la primera expedició catalana a l’Aneto. Aquest és un projecte pel qual en Bernat 
Gasull i FilmeXplora compten amb la col·laboració de la Fundació Jacint 
Verdaguer i el suport d’ajuntaments, institucions i les aportacions econòmiques de 
persones properes i entusiastes. S’ha rodat la primera part de la pel·lícula i aquest 
estiu es torna al Pirineu per gravar la segona part. Podeu col·laborar en aquest 
projecte de cultura i patrimoni de país a través d’aquest web: http://filmexplora.
wixsite.com/verdaguerpirineus

En portada haureu vist molt verd i és que en Pasqual Garriga ens porta aquesta 
vegada al massís alpí del Zugspitze, un dels molts conjunts calcaris que conformen 
la perifèria dels Alps. La seva singularitat rau en que, amb els seus 2.962 m, és la 
muntanya més alta d’Alemanya. Per tant, una proposta la d’en Pasqual Garriga que 
farà de bon dormir. L’autor va quedar encisat per la bellesa dels seus paisatges 
verticals i ens proposa tres itineraris que ens descobreixen les dues valls que 
solquen el cor del Zugspitze: la vall de Höllental i la de Reintal.

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.

USUARIO
Resaltado
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Un més que necessari camí de ronda a l’illa 
d’Eivissa

Un més que 
necessari camí de 
ronda a l’illa d’Eivissa

L’illa d’Eivissa està molt associada a les discoteques i discjòqueis. Una illa on va la jet-
set, els futbolistes i les estrelles de cine. I els més vells com jo, també associem l’illa als 
hippies dels 60’ i 70’. Però Eivissa té una història molt diferent que té a veure amb la 

planificació territorial.

En els recents números 402 i 403 vaig 
fer uns articles reflexionant sobre la 
Planificació territorial als Pirineus.  

Però planificar el territori ni és una qües-
tió exclusiva de les muntanyes, ni tan sols 
d’ara, perquè bona part de l’Eivissa actual 
és la conseqüència d’una estricta planifi-
cació territorial feta fa dos segles, !inspi-
rada en la “Il·lustració” francesa! 

La desconeguda història 
d’Eivissa

Fins al 1783 Eivissa era una illa arruïnada 
pels corruptes on es falsejaven les obliga-
des quarantenes dels vaixells provinents 
de l’Àfrica per saltar les prohibicions ar-

ran de les habituals pestes. L’illa estava 
sotmesa pels masclistes vigilants de les 
torres de guaita que encerclava un poble 
de pagesos esclavitzats pels impostos del 
Bisbe de Tarragona.

Però Eivissa, i Formentera, va ser esco-
llida com un macro-experiment resultat 
de la influència de la Il·lustració francesa 
i els Jensenistes en temps de les reformes 
dels reis Carlos III i Carlos IV, a suport del 
Conde de Aranda (1719 - 1798), que fou 
Ambaixador a Paris on va conèixer Vol-
taire; del Conde de Campomanes (1723 
- 1802), intel·lectual i jurista reformador 
que entre d’altres va acabar amb la Inqui-
sició medieval a l’Estat; i Miquel Gaieta 

Text i fotografies de Carles Udina i Cobo

Soler i Rabassa (1746 - 1809), mallorquí 
que va protagonitzar la primera desamor-
tització eclesiàstica a l’Estat. Com una 
fortuïta alineació d’astres. En aquell any 
1783 el Bisbat de Tarragona va ser desvin-
culat de les illes Pitiüses, anomenant-se 
Bisbe d’Eivissa a Manuel Abbad i Lasier-
ra (1724, nascut a Estadilla, a la Franja 
aragonesa  - 1806, Zaragoza) que amb el 
suport dels anteriors va establir una veri-
table planificació territorial, el que va can-
viar radicalment la societat eivissenca.  

La tasca a Eivissa i Formentera va ser re-
volucionària, transformant les estructu-
res eclesiàstiques que es feren responsa-
bles d’alliçonar la pagesia per treballar les 

A tot l’interior de l’illa el paisat-
ge agrícola és bucòlic, conformat 
definitivament durant el segle XIX 
per la planificació territorial pro-
moguda.  Foto Carlos González 

Vilela, 2008
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terres amb ajuda de tècnics que venien de 
Mallorca i València. També formarà una 
comissió illenca per fer un seguiment a la 
ciutat de les reformes introduïdes. Entre 
les més importants, es va incrementar la 
presència militar perquè les milícies pa-
geses es dediquessin més a treballar les 
terres, aprofitar les pesqueres i mostrar a 
la població els oficis artesans de fusters, 
ferrers, teixidors, gerreters, etc. També va 
intentar tallar la corrupció de les autori-
tats. Tot plegat es va dissenyar en el famós 
pla de millores que va dissenyar el Bisbe 
amb l’ajuda de l’autoritat de Balears Don 
Miquel Gaieta Soler i Rabassa.

Després, vingueren altres bisbes conti-
nuadors de la tasca d’Abbad i Lasierra 
que, entre altres coses, regalaren mol-
tíssimes terres propietat de l’Església als 
pagesos amb l’obligació de treballar-les. 
I, com deien ells, portar-los la felicitat.  I 
és en aquest moment quan la societat pi-

tiüsa es transformà de manera accelera-
da. Dos-cents anys després, l’especulació 
urbanística ha destrossat aquest llegat 
en bona part del litoral i a la ciutat d’Ei-
vissa i entorn. Però no tot està malmès, 
i caldria conscienciar-se, si més no, en 
el fet que cal aturar la disbauxa actual i 

intentar redreçar-la. Tal com es va fer el 
segle XIX, també es pot fer ara. Tot seguit 
exposo una petita actuació, prou fàcil i 
beneficiosa, concurrent per als illencs i 
per als turistes, a manera d’exemple de 
les mil coses que també podrien fer-se en 
benefici de la illa.

L’especulació urbanística ha 
destrossat aquest llegat en 

bona part del litoral i a la ciutat 
d’Eivissa i entorn. Però no tot 

està malmès...

A diferència de la major part de la costa de llevant, la de ponent és abrupta, amb els 
illots d’es Vedrà (assolint els 382 metres d’alçada) com a més representatius. Només hi ha 

accessos puntuals, radials, des de l’interior. Foto Carlos González Vilela, 2007

A la costa del sud, les seves immenses platges estan emmarcades i protegides per sortints, a manera d’espigons gegantins, com Porroig 
(en primer terme i a la dreta), es Jondal (al mig de la foto) i el massís del Puig des Falcó (més al fons), ja en el Parc natural de ses Salines, parc 

que s’estén fins a les salines de Formentera, visible al fons a l’esquerra.  Vista des de sa Serra d’en Vadell.  Foto: Aj. Sant Josep
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Un camí de ronda? Què és això?

Un llibre molt il·lustratiu sobre el litoral de l’illa és, Todas las 
playas de Ibiza. També, Eivissa rutes de caiac. Però el que 
més ens interessa aquí és, Ibiza y Formentera. Aeroguía del 
litoral perquè ens dona imatges de tot el recorregut del qual 
parlarem. Platges, caiac, però sorprenentment, no existeix res 

sobre un  dels recursos turístics, més elementals i importants 
que pot tenir l’illa: un camí de ronda. Més ben dit, ni tan sols 
existeix el camí. A tot Europa, qualsevol accident aquós, la 
mar, qualsevol riu, qualsevol llac, gran o petit, disposa del 
corresponent camí adjacent. És obligat, al contrari de casa nostra 

Un més que necessari camí de ronda a l’illa d’Eivissa

La carena des Puig des Falcó amb l’estreta platja de la Rama al peu de l’espadat. Al mig, el braç de terra ja comentat, que separa les 
salines (estany des Còdols, a la dreta) de la Mediterrània (a l’esquerra).  Foto: Aj. Sant Josep

El Puig de sa Talaia (470 m) és l’elevació màxima de l’illa, des d’on es té una magnífica vista de totes les parts 
situades al sud i de Formentera (al fons). Foto: Aj. Sant Josep
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on a més la legislació no ho afavoreix. És 
per això que em vaig proposar veure si 
era mínimament factible fer-ho possible 
a Eivissa. D’entrada vaig deixar de banda 
la costa nord i de ponent, mirant el que 
es podia fer a la façana de llevant. La 
sorpresa va ser majúscula, doncs es pot 
fer quasi tot! Només caldria uns pocs 
enllaços, senyalitzar-lo i, òbviament, 
mantenir-lo. Ens imaginem els milers, 
o millor milions, de turistes cultivats 
i respectuosos del nord d’Europa que 
no veuen el sol a l’hivern, passejant en 
mànigues de camissa, i gaudint del camí

I també seria ben fàcil pensar en rutes 
familiars en bicicleta ja que la illa és 
pràcticament plana, però no he tingut 
temps de pensar-hi.  I per sort, d’altres 
ho han fet. Es tracta d’un recorregut de 
prop de 100 km, dels que aquí parlo de 

la meitat més al sud, que enllaçant pistes 
camins i corriols es pot fer seguit, sense 
discontinuïtats. El millor és que el lector es 
pot auxiliar, i de franc, amb la cartografia 
oficial de l’IDEIB (Infraestructura de 
Dades Espacials de les Illes Balears): 
http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.
jsp. 

Primer aproximant-se a Eivissa despla-
çant-se amb la mà i modificant l’escala de 
l’esquerra. Després, alternant reiterada-

No existeix res sobre un 
dels recursos turístics, més 

elementals i importants que pot 
tenir l’illa: un camí de ronda

Des de sa Revista, al peu de la muntanya d’es Corb marí, l’estany des Cavallets i la Punta de la Torre de guaita de ses Portes, que la 
volta el camí de ronda descrit. Es ve de la dreta a l’altra banda del bosc, accedint a la Torre, clarament visible, on es gira en rodó cap a 

l’esquerra.  Al fons, Formentera.  Foto: Aj. Sant Josep

ment la vista topogràfica (el botó “Mapa 
G.”) amb l’ortofoto aèria (botó “Orto 
2015”). Cal, però, tenir paciència perquè 
te poca qualitat, definició i velocitat.

Del sud de l’illa fins a la 
vila d’Eivissa

Al bell mig de la part sud de l’illa ens obli-
dem de Porroig perquè amb l’habitual ur-
banització amb parcel·les que arriben fins 
als espadats, ens impedeixen el pas. Així 
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que comencem a la platja d’es Xarco. Des 
d’aquí, cap problema per pujar el turonet 
de es Cap des Metges (34 metres) i baixar 
a la ample platja des Jondal. La llarga plat-
ja de còdols (1 km) acaba amb els espadats 
del Puig des Jondal (160 m), pel que al mig 
de mitja platja, al “beach club” de la “jet-
set” situat més a l’est, cal endinsar-se en 
el frondós bosc del parc natural que volta 
el Puig esmentat i pujar els seus 160 me-
tres de desnivell.  De baixada per un bosc 
molt més clar, fins i tot es pot seguir un 
bon tram al sud cap a l’angosta Punta 
des Jondal. O fins i tot grimpant, arribar 
a l’esmentada Punta en un espectacular 
camí d’anar i tornar. Al girar al nord hi 
ha molts camins caòtics que porten a les 
platges d’es Bold nou. 

A l’altra banda de les platges trobem les 
restes del Quarter de sa Caleta i a l’altra 
banda del Pla de sa Caleta, passats el 
Canons, arribem a la important resta 
arqueològica del Poblat Fenici de sa Caleta. 
Sa Caleta és una platja plena d’Avaradors, 
reconvertits durant els anys hippies, i 
alguns llogats avui a preus prohibitius. 
Des d’aquí, en 300 metres al costat de 
la carretera però evitant-la, s’arriba a la 
tranquil·la platja de Can Toni Fita, amb 
petites coves, d’on, nedant a l’estiu en 
uns pocs metres s’arriba a la Cova de ses 

dones. El pas sobre la Cova per a arribar 
fins a la immensa Platja des Codolar (2 
quilòmetres), és dolent, pel que es pot 
voltar 200 metres per la carretera salvant 
un xalet i uns blocs de cases adossades.

La interminable platja des Codolar, amb 
unes precioses aigües turqueses, presenta 
al bell mig la incomoditat dels avions de 
l’aeroport. Si més no, podem evitar els 
seus incòmodes còdols pel camí que la 
va vorejant. I en l’altra meitat, deixant 
enrere l’Aeroport, podrem caminar a 
llevant amb la Mediterrània a la dreta i les 
immenses Salines d’Eivissa a l’esquerra, 
salines que conformen l’enorme Estany 
des Còdols.

Les Salines estan encerclades i separades 
del mar per tres accidents geogràfics que 
conformen el Parc natural: al sud el més 
extens i abrupte, el del Puig des Falcó (136 
m); al sud-est una petita i poc elevada 

punxa amb la Torre de guaita de ses Por-
tes; i a l’est l’arrodonida muntanya d’es 
Corb marí (160 m) amb Sant Francesc de 
l’Estany al seu peu, però a l’interior.

Al final de la platja des Codolar és quan 
trobem el primer dels tres, el del Puig des 
Falcó. Podem travessar-lo sense desnivell, 
vorejant les salines i fent drecera fins a 
l’altra banda per un ample camí de 3 km 
que porta directament a sa Canal i el Car-
regador de ses Salines, on comença la llar-
ga platja de ses Salines (700 metres).

Però és més maco voltar tota l’abrupta 
costa resseguint els espadats a ponent del 
Puig des Falcó. Primer, cal anar al sud pels 
corriols que anem trobant amb alguna di-
ficultat, guanyant alçada sobre la Platja 
de la Rama (una platja sense continuïtat 
i negada quan hi ha mala mar), fins a su-
perar la cota 126 m de ses Penyes Roies. 
Aquí el corriol va pujant i baixant a tocar 
de l’espectacular espadat sobre el mar. Cal 
baixar de cop a un clot a la cota 47 metres 
situat sobre el Cap Alt, i remuntar de nou 
als 125 m del Puig que hi ha al damunt del 
Cap des Falcó. A sota hi ha una minúscula 
però imponent platja, la del Cap des Fal-
có, malauradament inaccessible per terra, 
llevat que ens despengem 115 metres en 
ràpel...

Ens imaginem els milers, o 
millor milions, de turistes 

cultivats i respectuosos del nord 
d’Europa que no veuen el sol a 

l’hivern, passejant en mànigues 
de camisa, i gaudint del camí?

Un més que necessari camí de ronda a l’illa d’Eivissa

Es Bold Nou amb les runes fenícies al sortint del mig. Al fons d’esquerra a dreta, el Puig des Falcó, ses Salines i es Jondal. Foto: Aj. Sant Josep
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Seguint 200 metres més de corriol pràc-
ticament pla (112 m), ja tenim als peus 
l’extrem sud del Parc, amb la Punta de la 
Rana i els Esculls des Cap des Falcó. Així 
que com s’acaba l’illa, cal girar, primer a 
l’est i desprès al nord, fins a baixar a la 
Platja des Canal de s’Olla. Nova remun-
tada però més curta, a l’est, fins al Puig 
des Canal de s’Olla (cota 50 m) i poc a poc 
anar baixant pel corriol que cap al nord 
porta al Carregador de sa Sal i la Platja 
de ses Salines. Haurem més que duplicat 
la llargada de la drecera anterior, i més 
que triplicat el temps, però segurament el 
quadruplicarem fins a més de tres hores, 
per les aturades obligades de gaudir del 
espectacular paisatge. 

A la Platja de ses Salines que separa els 
dos primers, en la seva direcció sud-est 
travessarem xiringuitos de tot tipus, els 
de la “jet-set”, els hippies, els familiars,... 
i fins i tot podrem recórrer-la pels camins 
del bosc adjacent (que no supera la cota 
11 metres) fins la torre de guaita de ses 

Portes. Però si ens mantenim prop de la 
platja, abans encara trobarem una altra 
d’idíl·lica, la Platja de les Pedreres de ses 
Salines. En tot cas, a sa Punta de sa Torre 
cal girar gairebé 360 graus, cap al nord, 
per una altra platja igualment idíl·lica, 
la de ses Pedreres de ses Portes. També 
podem optar pel camí adjacent amb bosc 
esclarissat, el mateix bosc ja esmentat 
abans per la forma punxeguda de l’indret. 
Arribem així a la llarga Platja des Cava-
llets, de més d’un quilòmetre, a cavall de 
la part de llevant de ses Salines i, com en 
tots aquests paratges, amb l’aigua de la 
Mediterrània de color turquesa.

Acabada la Platja des Cavallets comença 
la tercera part del parc natural, la d’es 
Corb marí, que ens portarà a l’altra ban-
da, a les rodalies de la vila d’Eivissa. Des 
de es Cavallet a l’extrem nord de la platja, 
surt un corriol que remunta d’entrada 40 
metres i què sempre prop de la costa però 
amb contínues pujades i baixades passa 
sobre de la diminuta Platja de sa Cova 

Platja des Jondal i el Puig des Jondal (160 m).  Foto: Aj. Sant Josep

(accessible només per mar, però aquí sí 
que val la pena portar cordes per a fer 
un rappel de només 30 metres, i baixar). 
Després la Platja de Cala Recuita acces-
sible, superar tot seguit el Puig Redó (57 
m), baixar al Torrent des Corb Marí que 
no forma platja i de nou remuntar a la 
cota 40 metres sobre ses Roques Planes. 
Més endavant passem sobre ses Coves 
Blanques, accessibles només per mar, o 
de nou amb un ràpel de 20 metres.  Amb 
una darrera remuntada a un turó de 50 
metres arribarem als Avaradors de la 
Xanga i la Platja de sa Sal Rossa, que sal-
vant la Torre de guaita des Carregadors, 
dona accés a la immensa Platja d’en Bossa 
de 3 km de llargada i a la vila d’Eivissa.

Però resulta que no he fet ni la meitat del 
que pensava explicar, i ja m’he menjat tot 
l’espai previst. Com sempre m’enrotllo 
com una persiana. Haurem de veure si es 
pot fer una segona part... i arribar al nord, 
fins al Cap Roig i la torre de guaita d’en 
Valls, com volia.



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. 



"Salt al passat" 
"Excursionisme" 415;  2020 mars abril 
https://www.cat21.cat/Excursionisme415Salts.pdf 
Explicar alguns dels fets més destacables que s’han amagat durant molts anys sobre la història 
de l’esquí és la voluntat d’aquest i altres articles que properament aniré desgranant a la revista 
Excursionisme. La idea d’aquest article sorgeix després de veure el programa de televisió 
“Informe Robinson: Salto al pasado” que es va emetre fa just un any i que encara avui es pot 
trobar a Youtube. 
 
"Llums i ombres de la història de la Molina i l’esquí" 
"Excursionisme" 419;  2020 novembre desembre 
https://www.cat21.cat/Excursionisme419GUILERA.pdf 
Historia de les tan habituals enveges a qualsevol persona que destaca per les seves 
aportacions, en aquest cas En Josep Maria GUILERA, impulsor de la Molina, la primera estació 
d'esquí alpí a l'Estat (el 1943), que va portar a la popularització d'aquesta modalitat i la 
regressió de l'esquí nòrdic fins el seu ressorgiment un quart de segle més tard (1968), amb 
similars reaccions destructives. 
 
"El naixement de l’Escola Catalana de l’Esport" 
"Excursionisme" 426;  2022 gener febrer 
https://www.cat21.cat/Excursionisme426ECE.pdf 
Historia dels inicis d’una innovadora escola que, als tradicionals aspectes tècnics específics de 
cada esport, va integrar els aspectes pedagògics, mèdics i mediambientals, però que fou 
truncada pel cop del 23-F (1981), i que al poder-se restaurar anys més tard, 1994, ho va fer 
sense molts d’aquests innovadors aspectes. 
 
"Jordi Bonet i Armengol, l’amor a la terra que va trepitjar" 
"Excursionisme" 430;  2022 setembre octubre 
https://www.cat21.cat/Excursionisme430JordiBONET.pdf 
Homenatge pòstum a un referent de la cultura,l’arquitectura i l’excursionisme de Catalunya. 
 




