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Jocs Olímpics d’hivern a 
Catalunya?

Text i fotografies de Carles Udina i Cobo 

Uns JJOO haurien de ser un element inercial per replantejar totes les infraestructures del 
territori català de cara el futur i d’acord als reptes que planteja. Si els JJOO del 92’, entre 
molts d’altres beneficis, van obrir Barcelona al mar, uns JJOO d’hivern haurien de fer el 

mateix amb la muntanya pirinenca.

Els JJOO

A vegades, els inconvenients no son 
només els previsibles, com els ja 
esmentats, sinó que al fer nyaps 

per manca de planificació, és fàcil que el 
futur faci aparèixer encara més inconve-
nients inesperats. Als anys 80’ ningú es 
plantejava uns JJOO d’hivern restringits 
a Barcelona com els que s’han promogut 
darrerament.  El meu “Model Barcelona” 
del 1976 ja comentat al número 403 ante-
rior, s’estenia a tota la Catalunya, l’actu-
al i la passada perquè políticament volia 
diluir el nefast “Tractat dels Pirineus” 
integrant les dues Cerdanyes i Andorra, 
motiu pel que llavors no va agradar gens 

a Joan Antoni Samaranch, fet que no li va 
impedir, pel seu conegut pragmatisme, 
utilitzar la proposta de model per a assolir 
la seva anhelada vicepresidència del COI.

A part que el model plantejat pels JJOO 
d’hivern del 2022 i posteriorment pel 
2026 és incomprensiblement restrictiu, 
no es pot plantejar aquest model sense 
el coll de Pal, que, amb la connexió des 
del Llobregat que comentaré, estalviaria 
mitja hora de temps d’accés a diversos 
escenaris d’esquí alpí proposats. I això 
sense comptar els quilomètrics embussos 
actuals, que per a estalviar-los requerirà 

unes inversions descomunals (inclòs l’in-
evitable desdoblament del túnel del Cadí) 
i uns impactes injustificables com els que 
suposen els projectes actuals de desdobla-
ment entre Cercs i Guardiola.  Però això, 
tot i què sigui molt greu, és un altra tema.

Vaig per parts. La meva primera aporta-
ció a l’esquí nòrdic va començat l’estiu del 
1967 fent un plànol del circuit de compe-
tició de fons del Pla Agre, a la Molina.  Ho 
acabo de comentar.  Va ser entranyable...,  
amb cinta mètrica i una brúixola varem 
aconseguir, amb trams de 50 metres, fer 
coincidir el darrer tram amb el primer.  

La Molina. FCG

USUARIO
Nota adhesiva
al número 406 anterior
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Crec que encara guardo el plànol. Una 
temporada més tard (1968/ 69), farts dels 
tradicionals problemes d’innivació “fugí-
em” al paradís de Sant Joan de l’Erm.

Costa entendre que, avui, mig segle des-
prés i amb el canvi climàtic en curs, es 
plantegin pistes d’esquí nòrdic i biatlhon 
d’uns JJOO, a la Molina (al Pla de les For-
ques, a 1 680 m), i en un indret despro-
tegit del vent. I totalment noves. Recordo 
el que, en base als únics estudis d’inniva-
ció fets als Pirineus, explicava al número 
370 de setembre octubre del 2012.  Potser, 
amb sort, es pugui arribar a innivar arti-
ficialment (tot i que mai hauran garanties 
suficients), però està clar que seria insos-
tenible mantenir la instal·lació a poste-
riori. Una altra fallida assegurada amb 
diners públics.

Es diu que si una cosa va bé, millor no 
canviar-la.  Res més bé que el “Model Bar-
celona” tan ben adaptat als JJOO d’estiu 
del 1992, com de nou pels del 2012 (Lon-
don).  Així doncs, perquè no es va repetir 
el model i la persona?

Ben al contrari, els fracassos de les can-
didatures de Granada, Jaca, Madrid i 
Andorra, tenen un factor comú: el seu res-
ponsable.  Era obvi que passaria el mateix 
a la de Barcelona 2022/ 26.  Ja no es recor-
da, a més, que el 1981 ja va ser apartat del 
disseny dels JJOO del 1992, tot i el que em 
vaig esforçar en explicar-li de què anava 
la cosa.

“La piedra es el único objeto inanimado 
capaz de tropezar 2 veces con el mismo 
hombre” (Forges). Dues i tres i moltes més. 
I per tot arreu. En els recents JJOO de Co-
rea (Pyeongchang) les proves de descens 
van estar a un pèl de suspendre’s. Des del 
punt més alt del massís de Gariwangsan 
(1 370 m) en el Jeongseon Alpime Center,  
no se’ls va acudir res millor que traçar 
una pista ex-novo! per una carena! Es re-
cordaran com els Jocs de les ventades... 
I també per alterar un Parc natural amb 
un ecosistema verge centenari, per a unes 
activitats de només 17 dies... Un “Model 
Barcelona” però a l’inrevés.

Doncs posats a impressionar i sense alte-
rar ni un sol arbre, seria menys desaforat 
i a la vegada molt espectacular, plantejar 
un descens a la Fontalba (2.900 -1.875 =1 
025 m, i encara sobren 200 m de desnivell) 

veient Montserrat, Barcelona i la Mediter-
rània als peus.  O un slalom especial a la ja 
esmentada clotada del Puigllançada amb 
similars vistes..., sempre que per si aquells 
dies fes massa vent, hi hagués preparat un 
segon indret de reserva per a una garantia 
total, i evitar qualsevol ajornament com a 
Pyeongchang.

És clar, sempre amb telefèrics a l’estil dels 
francesos, suissos o austríacs esmentats a 
l’inici de l’article del número 403 anteri-
or, però entre de Guardiola de Berguedà-
Riutort i el coll de Pal (780 - 2100 m), o 
entre Queralbs i la Fontalba (1190 - 2070 
m), que situarien les pistes d’esquí alpí a 1 
hora de Barcelona per autopista, o millor, 
si es volgués, en ferrocarril.

Cal pensar que un slalom especial fins i 
tot es podria fer a Barcelona, a tocar de 
Collserola, amb un torrent cobert i trans-
parent, aïllat i refrigerat, àdhuc utilitzable 
durant tot l’any.  Només calen 180 metres 
de desnivell en 540 metres de recorregut.

Però no es tracta de detalls com els ante-
riors. Volem fer quelcom com lo del 1992 
creant noves infraestructures de trans-
port públic i esportives útils a tot el terri-
tori?, o volem fer una costellada?  Si volem 
ser seriosos, uns JJOO haurien de ser un 
element inercial per a replantejar totes 
les infraestructures del territori català de 

cara al futur segle, d’acord als reptes que 
planteja. Si els JJOO del 92’, entre molts 
d’altres beneficis van obrir Barcelona al 
mar, uns altres d’hivern haurien de fer el 
mateix amb la muntanya pirinenca en el 
seu conjunt tal com expressava a l’article 
de la revista “Muntanya” del desembre de 
1977. Si no es vol seguir fent el ridícul, i 
sobre tot si es vol tornar a entusiasmar a 
tot el país, cal replantejar de dalt a baix 
el projecte. Començant per una política 
esportiva social i no elitista.

Sense oblidar que els JJOO també plante-
gen cada dia més la reflexió sobre què és 
l’esport, si un exercici de salut, és a dir, 
una pràctica higiènica, o res d’això, no-
més un mitjà polític a nivell social, i unes 
habilitats cada vegada més alienadores i 
accidentades a nivell individual.

50 anys d’evolució de la 
cartografia excursionista

Avui ja ens hem acostumat al GPS i a 
Google Earth.  Bona part dels lectors, els 
més joves, no coneixeran res més.  Però 
fa només 50 anys tot era ben diferent.  
L’esmentat plànol del circuït del Pla 
Agre ho constata perquè llavors no havia 
cartografia fiable. Entrats els 70’, no ho 

50 anys separen l’estereoscopi i les diapositives dels anys 60’ i 70’ (en primer terme) dels 
actuals programes geo-referenciats d’ordinador, “tracks” i “renders” (al fons)

USUARIO
Nota adhesiva
(de Lleida, Barcelona i Girona)



 
Al coll de Pal, la clotada W del Puigllançada, entre les cotes 2050 i 2250, permeten un slalom especial amb vistes a la província de 
Barcelona, només a una hora i mitja del centre de la seva capital si es construís un telefèric des del Llobregat, que a la vegada 
accediria còmodament a La Molina.  Al fons, el Puigmal.  Foto: C. UDINA 1993-03-03 
 

 
La Fontalba, un clot de més de 3 km de longitud amb 1050 m de desnivell (250 metres més del que requereix un descens 
olímpic), arrecerat, amb vistes a Montserrat i la Mediterrània, sobre mateix de Queralbs, que amb un telefèric i suposant un 
ferrocarril modernitzat tal com es va fer amb el cremallera, s'accediria còmodament en una hora i mitja des del centre de 
Barcelona.  La base també seria accessible des del baixador de Fontalba del Cremallera (1630 m), i la part alta és contigua a la 
privilegiada coma de l'Embut de Núria, encara pendent d'equipar.  Foto: C. UDINA 1982-04-03 
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recordo exactament, van ser de lliure 
accés els primers plànols de restitucions 
fotogramètriques aèries.  Per una banda 
el vol americà del 1950, a escala 1/ 50 
000, que finalment l’Exèrcit va fer públic 
més de 20 anys desprès. Per un altra, la 
meva amistat amb en Francesc Gurri, 
tots dos érem socis del CEC, i de retruc 
amb En Josep Maria Puchades del Servei 
cartogràfic de la Diputació de Barcelona 
que va fer les primeres restitucions 
fotogramètriques aèries. A més, a nivell 
particular, En Josep Maria va promoure 
les editorials Alpina i Montblanc. Tot 
era molt “familiar”, treballàvem amb les 
col·leccions de les parelles de fotos aèries i 
l’estereoscopi.  I amb les poques empreses 
de restitució que hi havia, establíem una 
relació entranyable, com amb l’Antonio 
Memna d’O.T.E.C.A.R.

Al meu despatx de treballs de planifica-
ció territorial treballava una delineant, la 
Caty, que passava hores i hores rascant els 
vegetals que ampliava a 1/ 10 000 dels plà-
nols disponibles, i corregia les corbes de 
nivell segons els errors que jo constatava 
sobre el terreny.  I al final posava els ca-
mins, pistes o corbes d’isoinnivació. Així 
feia plànols prou fiables a aquesta escala.  
Als números 370 (p. 16) i al més recent 
401 (p. 12) hi ha reproduccions parcials 
d’aquets plànols.

Bastants anys més tard, el 2004, per en-
càrrec del “Palau Robert” i ACNA, vaig 
revisar 150 rutes oficials de la Generali-
tat, a peu i en bici (totes les dels Pirineus 
i altres més), documentant-les i dotant-les 
del “track” del GPS.  Amb l’ordinador i els 
programes de geo-referenciació, es van 
ajustar manualment els tracks amb un 
error de menys d’un metre.  Avui també 
estan disponibles a WikiLoc.

Finalment, del mateix any 2004, recordo 
que calia tota una nit de processament per 
a fer una “render”-ització (representació 
del terreny tridimensional, en perspec-
tiva, d’un plànol topogràfic), com la de 
la revista Muntanya (número 854, p. 53, 
d’abril 2004) sobre el polèmic túnel de 
Bracons.  Avui és un procés immediat 
(GoogleEarth, ...).

Cal, pel mateix, una reflexió sobre la nos-
tra excelsa psique, doncs fa 50 anys, en els 
inicis de la informàtica, quan encara ha-
via de fer càlculs en FORTRAN amb tar-

getes perforades, en contrast, a la vista de 
qualsevol plànol topogràfic visualitzava al 
moment el relleu del territori topografiat.  
La tecnologia informàtica ha requerit mig 
segle i microprocessadors potentíssims 
per a emular aquesta facultat psíquica per 
a la que ni tan sols varem evolucionar.

I 30 anys de disbauxa 
lingüística...

Aquesta revista hauria de canviar de 
nom...  Això de “Excursionisme”, avui ja 
no mola, ara s’ha de fer “senderisme”...  
També em resulta inevitable comentar 
l’absurd canvi que els lingüistes van fer 
del terme “Neu artificial” per l’actual de 
“Neu produïda”, un terme incorrecta per 
ambigu.  Tan els hi costa raonar i/o si més 
no, preguntar als que saben?  “Produir” és 
un concepte genèric. La neu natural tam-
bé es “produeix” a l’atmosfera, al igual que 
la neu artificial.  Així que la neu “produï-
da” pot ser tan l’artificial com la natural, 
pel que caldria dir “Neu produïda artifi-

  Telecadira del Bosc a Espot. Foto: FGC

Telesquí o telesella (entre les cames, com 
una sella) Foto: FGC

USUARIO
Nota adhesiva
Antonio MENA
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cialment”, i per això ja n’hi ha prou amb 
dir “Neu artificial”.  Més curt i inequívoc.  
Les modes, com la gent de lletres, poden 
ser perilloses...  Anys en rere vaig trigar 
anys i panys en eradicar l’absurd terme 
de “Telesella”, que es va oficialitzar en lloc 
del tradicional i centenari “Telecadira”.  
“Telesella” podria ser el tradicional  “Te-
leski” o “Telesquí” que es subjecta entre 
les cuixes com la sella, però mai un “Te-
lecadira”.  Fins i tot se m’amenaçava a uti-
litzar “Telesella” en lloc de “Telecadira” al 
treballs que m’encomanava la Generalitat.

Per sort, el terme “Innivació” encara no 
me l’han canviat, potser perquè no saben 
el què és...  “Esquí de pista” en lloc de “Es-
quí alpí” és un altra barbarisme, amen de 
irrespectuós per a l’esquí nòrdic. “Radi-
protecció”, “Radilogia” i “Radíleg” també 
ho tinc pendent encara de corregir, per-
què no és tracta de la ciència/ professió de 
la “Radio”, sinó que del “Radi”, l’element 
químic 88, quelcom prou diferent.  Etc., 
etc., etc.

Els “Estudis (globals) 
d’impacte” front 
les simples “Mides 
correctores”.

L’ “Estudi d’impacte” va ser desenvolupat 
per l’UNESCO, en el seu programa MAB 

(Man And Biosphere) des del 1971 per a 
estudiar les relacions de l’home i el seu 
entorn.  Per això es tracta d’establir un 
model d’aquestes relacions que sigui ges-
tionable informàticament.  Es tracta de 
poder simular els efectes futurs dels dife-
rents escenaris possibles de planificació/ 
desenvolupament per a que la població 
pugui escollir amb coneixement de cau-
sa.  Es tracta doncs, d’estudis prospectius.  
Els tècnics experts, indispensablement 
interdisciplinaris, elaboren el model i les 
diferents simulacions proposades, però 
també a la vegada han de fer una tasca 
pedagògica d’explicar-se per a que la po-
blació sàpiga el que decideix.  L’altra ca-
racterística és la integració dels diferents 
sectors, científics, tècnics i socials, el que 
comporta la difícil integració de la reali-
tat (el “pragma”) amb aspectes virtuals/ 
intangibles com els valors i les aspiraci-
ons de la població. Francesco di CASTRI 
fou l’ecòleg possiblement més influent en 
aquesta tasca, i que segurament per això 
va arribar a sots-dirigir l’UNESCO.

Està clar que suposa una cultura política 
i social totalment nova pel que fa a casa 
nostra. Avui es parla de “Democràcia par-
ticipativa”, un enunciat totalment buit en 
l’actual escenari català i de l’Estat, i que 
només seria assolible amb aquest mitjà 
dels Estudis d’impacte però degudament 
formalitzat legalment.  Mostra d’això pot 
ser el programa MAB-11 de la ciutat de 

Barcelona de principi dels 80’ del que vaig 
ser el seu Secretari tècnic fins que l’any 
1986 va ser esborrat d’un dia per l’altra 
per l’Alcalde MARAGALL a proposta del 
Regidor de Sanitat CLOS.  El motiu, que 
pretenia fer un urbanisme participatiu 
i objectiu de la ciutat, al que s’oposava 
fermament les tendències autoritàries 
tradicionals i, sobretot, la corrent del “Di-
visme” arquitectònic amb el ciment i les 
places dures, avui totalment desacredita-
des.

Pel que fa a les zones de muntanya, el 
MAB-6, va ser profundament tractat a les 
estacions d’esquí de Suïssa per iniciativa 
dels germans MESSERLI des del 1979, a 
llocs tan emblemàtics com Grindelwald, 
Pays-d’Enhaut, ... que visitava freqüent-
ment a l’estiu amb la meva Vespa, mercès 
a la cordialitat d’Erwin STÜCKI.

Llavors la dificultat era doble.  Primer es-
tablir un model vàlid de tots els elements 
que intervenen, així com les seves interac-
cions.  El segon, informatitzar-lo per a la 
seva gestió, el que avui amb el desenvolu-
pament de la informàtica en aquests més 
de 30 anys (!!fins i tot abans de la irrupció 
dels PC!!) i amb les experiències anteriors 
de modelització ja és una trivialitat.  

El 1980, quan vaig rebre l’encàrrec de la 
modernització de Núria, vaig pensar en 
interessar a la Generalitat sobre aquest 

Resum de l’esquema principal d’un 
model MAB-11.  Font: UNESCO MAB 

Deutschland 1981

Anàlisi informàtic parcial d’un model MAB. Font: UNESCO MAB Deutschland 1981
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programa MAB, aconseguint uns petits 
recursos per a explicar amb els treballs 
d’aquest projecte de Núria, com s’hauria 
d’articular un Estudi d’impacte sobre el 
mateix projecte que estava elaborant.

Per a que se m’entengui, el procés normal 
és fer primer un Estudi d’impacte, que 
pogués simular tan el meu projecte com 
altres alternatives possibles diferents a la 
meva.  Per exemple prosseguir la carretera 
fins a Núria i fer una estació de la “Tercera 
generació” que era la opció habitualment 
imposada llavors, o pitjor, el nostra pecu-
liar model “urbanitzador” que comento 
al número 403 anterior, sobre Boí-Taüll.  
Després, que la població, en aquest cas el 
Ripollès què era qui s’havia de beneficiar 
del desenvolupament, escollís d’entre les 
diferents propostes.  Com ni se sabia de 
tot això, sortosament vaig ser jo qui va es-
collir la opció, i avui tothom està d’acord 
que ben encertadament, però aquest no és 
el camí.  Aquestes decisions no poden ser 
personals. Per què?  Perquè, qui és el que 
decideix?  Només pot decidir el conjunt 
de la població. La població també es pot 
arribar a equivocar, però és més difícil, 
s’eviten responsabilitats i sobre tot s’evita 
la imposició de dinàmiques sectorials per 
part de grups de pressió.  Es tracta d’asso-
lir una democràcia participativa real.

La intenció era que, si més no, es fes una 
avaluació a posteriori de l’impacte de Nú-
ria i el recuperat Cremallera, però amb 
una avaluació real/ objectiva.  És habitual 
que en els projectes es facin a priori avalu-
acions exclusivament econòmiques i que 
a més, acostumen a ser errònies.  Sempre 
és ben fàcil econòmicament trobar crite-
ris de partida que facin viable qualsevol 
projecte.  Avui, amb el pas del temps, tot-
hom valora molt positivament la moder-
nització feta a Núria, fins i tot anys més 
tard va ser el principal argument per a no 
tancar el ferrocarril entre Vic i Puigcerdà.  
Aquest estudi a posteriori no va ser pos-
sible, pel que no hi ha dades concretes i 
mesurables de l’impacte.

El Parlament europeu inspirant-se en 
aquestes experiències d’UNESCO va 
aprovar directrius específiques per a in-
fraestructures, obligant estudis previs 
cercant les diferents solucions possibles, 
amb avantatges i inconvenients de ca-
dascuna, per a poder escollir (com en 
els habituals “Referèndums” suissos).  

Però aquí, aquests procediments van ser 
ignorats per l’Estat, i tanmateix pel Par-
lament de Catalunya en totes les realitza-
cions de la Generalitat, la Diputació i els 
Ajuntaments catalans.  Encara pitjor, l’ 
“Estudi (global) d’impacte” s’ha subvertit 
fal•laciosament en simples “Mesures cor-
rectores” de projectes establerts a priori 
i a esquena de la població, sovint propo-
sats/ imposats a l’Administració pública 
per interessos sectorials o de Partits.  Poso 
dos exemples prou coneguts.  

El túnel de Bracons va resultar de la pres-
sió empresarial per a millorar el transport 
entre Girona i la Garrotxa amb la Barce-
lona central (Osona, ...), una aspiració 
totalment lícita.  El “Què?”.  Però la opció 
de Bracons, el “Com?”, presentava greus 
problemes mediambientals i socials, tan a 
l’Osona com a la Garrotxa, pel que es va 
proposar una altra traçat alternatiu que 
els evitava i que fins i tot era suportada per 

la població afectada de l’Esquirol (va ser 
exposada al número 852 d’abril 2004 de 
la revista “Muntanya” pp. 50 a 54), amb el 
túnel sota la Serra de Cabrera, però la de-
cisió estava presa i ni tan sols va ser con-
siderada pel nou Govern “Tripartit” i les 
seves promeses de canvi i transparència.  
El criteri de buscar la concurrència d’inte-
ressos segueix anul•lat pel “ordena i man-
do” de fa 80 anys.  I com és habitual, no se 
sap distingir entre el “Què?” i els diversos 
“Com?” possibles, imposant el pitjor.

A més la solució obria la possibilitat d’in-
tegrar aquest eix, amb l’Eix transversal 
de carretera, una sola infraestructura en 
lloc de dues, evitant el previsible desdo-
blament de l’Eix transversal.  I escurçar 
notablement els recorreguts entre Girona/ 
Olot i Vic.  Quan Euskadi lluita aferrissa-
dament per la “Y” basca (cas de l’AVE), 
aquí malbaratem recursos amb una “O” 
ruïnosa (peatges a l’ombra, molts més 

Jocs Olímpics d’hivern a Catalunya?

Els dibuixos constaten l’estat de la informàtica els anys 80’.  Quatre opcions de 
diferent desenvolupament hoteler i els seus efectes en la variació de la població.  

Font: E. STÜCKI
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quilòmetres d’infraestructura, inevita-
bles problemes de neu a l’hivern,...).  

Cal afegir que a més, 14 anys després, no 
s’ha completat aquesta “O” en la seva part 
nord: la travessa d’Olot no s’ha sabut re-
soldre.  I en aquesta “O”, la seva part nord 
ha travessat paratges pràcticament verges 
com els de la Vola, i en la part sud les Gui-
lleries de banda a banda i el Montseny (el 
pitjor dels impactes a la natura son les “ci-
catrius” al territori), el què era evitable i 
molt més econòmic amb una “Y” comuna 
per l’Esquirol i sota Cabrera, que no afec-
tava cap paratge natural d’interès.
Un altra exemple és l’Eix transversal fer-
roviari, resultat d’un simple dibuix electo-
ral d’un Partit, que requeriria massa espai 
exposar aquí i a més segurament ultra-
passa l’interès excursionista de la revista.  
Aquests dos i molts altres exemples, es po-
den trobar a la Web http://www.cat21.cat/

La “O” actual suposa 162 km d’infraestructura d’autopistes (43 +55 +65), front només 
els 67 km de la “Y” (26 +13 +28) per a connectar fins i tot més ràpidament totes les 

tres opcions de trajecte.

Vall de Núria. FGC

USUARIO
Nota adhesiva
i també a https://www.sistemaconceptual.org/planificacio-territorial/



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. 
 




