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editorial

Amb la primavera, la lIibertat
Co mencem a deixa r enerera un hivern suau pero pie d'a l·licients en qu e tots el s que
est imem la munt anya i la natu ra hem tornat a gaudir deis paisatges coneguts i deis
in d rets desco berts. Ara s'ent reveu la primavera i en moltes contrades del país ja
f lo reixen cirerers, ametllers i ginestes. És I'escl afit de la primavera , aquell moment de
I'any en qu e t ot re neix, en que tot reviu. 1 amb aquest esclat de vid .. tra¡;arem nou s
ca min s i asso lirem nou s ideal s perque, com diu la can¡;ó, no haguem d'enyorar mai
més les pri mave re s Il iures.
Nous camin s co m el camí de ro nda per I'ill a d'Eivisa que en s proposa en Carie s Udina
i Cobo. Un a pro post a per dotar I'ill a d'un recurs turístic sost enible i respectu ós amb
el medi ambi ent qu e, per I'a uto r, co ntribuiria a preservar els va lo rs natural s de I'illa, a
reco nduir els exce ssos turísti cs i immobil iaris i a posar en valor el paisatg e exce pciona l
de la més gran de les illes Pitiü ses.
1 segu im ca minant, ara cap a rute s més altes, més concretament cap al s cim de l'Eiger
i del Matterho rn, dos dei s colossos d'Europa. En Ramon Pa scual ens hi guia amb un
article que re co rre dues de les rutes mítiqu es de I'alpinisme modern: la paret nord
del Matterhorn, símbol dei s Alps, i la paret nord de l'Eiger, la més temible, d 'historia
tragica i controvertida . No us perdeu les Dues parets nord de Ramon Pa squal, un
article emci o nant i rigorós so bre la hi st oria de I'alpin ism e extre mo
1 de da lt al s cim s cap a baix a les valls. Aquest cop amb la impressioant esquiada
per la Vall ée Blanche, al cor del massís del Montblan c, de Pa squal Garri ga i Martí.
Una esquaida suprema des de l'Aiguille du Midi fin s a Chamo ni x sal vant 2.700 m de
des nivell i més de 22 quil om etres de d ista ncia en un im mens paisatge de neu ve rge,
per fer, en parau les del se u prot ago ni sta, "la baixada de les bai xades, el fora pista més
sin gul ar".
1 recuperem I'ale, no més un moment, perque en Caries Ge l ens convida a exp lora r les
seves est imades muntanyes de les Dolomites. A I'article Ascencions i esca lades als
voltants de Passo Gardena, Caries Gel ens descriu la ruta d 'ascens a 4 impressiona nts
cims de les Dolomites: la Gran Cir (2.592 m), les Puntes de la Cattena Cir (2.436 m), el
Sas Ciampac (2.672 m) i el Sassongher (2.435 m).
Finalment, Jordi Cruz, meteoroleg del Servei Meteorologic de Catalunya, reflexiona
a Papa, me 'n vaig al Puigmal a veure la posta de sol sobre la necessitat de coneixer
la predicció meteorologica quan accedim a la muntanya. 1 tanquem el número 409
d' Excursionisme amb les seccions i els col·laboraors habituals i us desitgem una mo lt
bona primavera plena de vida i lIibertat.
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Clot d’en Llaudis des de dalt, a la cota 100 m

Un més que necessari camí
de ronda a l’illa d’Eivissa (2)
Text i fotografies de Carles Udina i Cobo
En la primera part d’aquest camí de ronda a Eivissa, en el número 405, recordava la
planificació territorial inspirada en la Il·lustració francesa del segle XVIII, que ha configurat
l’Eivissa moderna, i la necessitat d’un camí de ronda com element inercial per ajudar a
reconduir els excessos turístics i immobiliaris més recents. Un camí no estacional i en
conseqüència ideal per l’hivern.
La platja d’en Bossa i la
vila d’Eivissa
Des del sud, a partir de Porroig, pel municipi de Sant Josep de sa Talaia fins a Eivissa, es poden enllaçar camins ja existents
que només caldria arranjar-los i senyalitzar-los. L’article va acabar en arribar a la
Torre d’es carregador, on comença la llarguíssima platja d’en Bossa, de 2 km, amb
més de la meitat dins el municipi de Sant
6

Josep. I la resta en el de la capital Eivissa.
En tota la seva llargada, el teòric camí de
ronda ja és un passeig urbà (el de les discoteques i la “Jet-set”) que, per això, ni tan
sols vaig recórrer.
Però abans de seguir, primer cal rectificar
l’adreça de la cartografia del IDEIB dona-

da al article del número 405, perquè ha
canviat: https://ideib.caib.es/visor/
La platja d’en Bossa s’acaba a la contigua
platja de ses Figueretes, ja a tocar de la vila
d’Eivissa, platja que dona pas a es Castell
(84 m) amb el panoràmic camí del Calvari
(52 m), primer amb vistes a Formentera i
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després a la vila. Baixant per la part nord
del turó des Castell, tot seguit trobem les
maresmes del torrent d’en Capità a l’esquerra i el port d’Eivissa a la dreta.
Vaig reemprendre el camí a l’altra banda
del port, a s’illa Grossa, avui part de l’ampliació del port, que per la seva alçada (41
m) també té unes vistes privilegiades des
de l’extrem de llevant de la vila.
Cap al nord, a punta Tabernera (13 m),
una renglera de cases del carrer homònim, ens impedeixen durant 400 m anar
per la línia de mar. Està clar que la Llei de
Costes no serveix per a res.
Tot seguit es baixa a la llarga platja de Talamanca (1 km) farcida de “xiringuitos”.
La resta de la badia de Talamanca, sense
platja i ja en el municipi de Santa Eulària
des riu, està farcida de camins espontanis
que porten en direcció al cap Martinet.
Superada la Punta dels Andreus, trobem
a sota del camí dues bucòliques platges
només accessibles nedant des de la Punta. Seguint, cal voltar el camp de tir (30
m), per raons òbvies de seguretat... I ja
arribant al cap Martinet passem damunt
de cala Secreta, només accessible nedant
des del cap Martinet o amb un ràpel de
30 metres.

Des de s’illa Grossa el barri de Tavernera, que separa a l’esquerra la vila d’Eivissa
i a la dreta Talamanca

Del cap Martinet a la vila
de Santa Eulària
Del cap Martinet podem resseguir la cala
Roja, accessible en la seva part sud-oest,
sense que les cases de la Urbanització del
Puig Manyà (30 m) ens impedeixin anar a
l’altra banda del nord-est. Així, passada la
urbanització, baixem al torrent de la cala
amb unes restes d’enginyeria, possiblement militar, a la cota 5 metres. Deixarem
durant un bon tram les zones urbanitzades, i passades les restes, a mig camí de la
següent cala, a la punta de llevant de cala
Roja, trobem una esplanada a la cota 25 m
amb unes restes arqueològiques.
Cap al nord hem de guanyar alçada per
salvar, la cala ja esmentada i tres cales més
igualment abruptes i de difícil accés, situades al peu del Puig de Cas Capetó (140
m). Hi ha corriols per anar progressant,
excepte a la part del mig, sobre la tercera
cala, on unes tanques i filats delimitadors
de propietats privades (a la cota 65 m) impedeixen voltar fàcilment per sobre dels

Construcció al torrent de cala Roja
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Un més que necessari camí de ronda a l’illa d’Eivissa (2)
espadats, el que obliga a travessar l’espadat pel mig grimpant. Curiosament, un
conegut plànol turístic, inscriu erròniament per aquest caòtic lloc una “Vereda
(generalmente señalizada)” a part d’altres
errors dels topònims de la zona.
El darrer tram descendeix per uns camins
d’una urbanització, que sortosament no
va arribar a construir-se, fins a arribar al
torrent de sa Font i la coneguda platja de
s’Estanyol, amb la seva prominent punta.
Seguint al nord, haurem de pujar fins a la
cota 65 m perquè cal superar cinc petites
però encisadores cales de difícil accés des
de terra: es Fenoll Marí. Arribem així a la
punta de sa Calç que tanca pel sud a la cala
d’Espart. A la part nord de la cala trobem
una nova urbanització, la de Roca Llisa.
El primer tram de cases, d’uns 200 metres de llarg, ha respectat un curt camí
de ronda, però no en els següents 500 metres, fins al carrer “29”, que ens retorna a
la línia de mar. Es tracta de la part oest de
cala Olivera, sense sorra, que per un tram
transitable sense massa dificultat arran
de mar ens porta a la part est de la cala
on es forma una petita platja generada del
torrent de cala Olivera.
Aquí comença un nou tram “verge” fins
al sol d’en Serra, on hi ha un restaurant
de molta anomenada i unes poques cases. Malauradament aquest tram va patir
un incendi forestal, com sempre per una

Restes, possiblement fenícies, prop de cala Roja

imprudència. Al vell mig d’aquest tram,
abans del sol d’en Serra, hi ha el clot d’en
Llaudis, un dels accidents més bonics de
l’illa. Es tracta d’una cala rocosa inaccessible per estar voltada d’una paret vertical
que assoleix els 102 metres, cota per la
que cal voltar-lo. Seria un immillorable
lloc per a “rapelar”. Passat el clot haurem
de pujar fins a la cota 121 m per la zona

cremada, abans de baixar al sòl d’en Serra. Seguint al nord, retrobem el bosc i uns
corriols que voregen els espadats fins al
puig de ses Torretes (221 m) sobre el cap
d’es Llibrell, un paratge similar al puig
des Jondal de l’article precedent, però
encara 60 m més alt. S’hi ubica un poblat
prehistòric i un edifici púnic. Tot aquest
elevat tram té unes espectaculars vistes.
Des del Puig es descendeix, primer per
un corriol i després per una pista forestal,
fins a la cala Llonga, de les més boniques
de l’illa. Una cala estreta, de mig quilòmetre de llargada i amb una platja envejable,
on els hotels que l’envolten queden relativament poc visibles.
Està clar que qualsevol cala de les descrites pot servir per fer d’escala en el trajecte
d’aquest recorregut del sud i llevant de
l’illa, atès que, com deia en el número 405,
pot arribar a prop d’uns 100 quilòmetres,
pel que es pot trigar de tres a cinc dies en
fer-lo. I la cala Llonga disposa de tot tipus
d’hotels i restaurants, per escollir.

A l’esquerra de la foto, la tanca esmentada. Al mig a la dreta, la punta de s’Estanyol,
i al fons, el puig de ses Torretes (221 m)
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Passada la platja i els hotels, el carrer des
Munt Kilimanjaro ascendeix fins a la cota
62 m pel vessant solà de la cala, per sobre
de petites cales secundàries difícilment
accessibles si no és nedant o en barca. Són
ben visibles a l’altra banda de la cala. Seguint, un tram final de baixada ens porta
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fins al mirador del Torrent des Durvans a
la cota 38 m, ja fora de la cala i sobre de la
punta Roja. En tot el vessant de llevant de
l’illa, aquí hi ha l’únic tram pràcticament
intransitable. És el que porta fins a un altra mirador, el de la cala Blanca (138 m),
perquè ara, per arribar-hi, caldria retornar a cala Llonga i sortir per un altre camí
que fa llaçades i s’allunya més de la costa, i
puja fins a la cota 206 m del puig Marina.
És un recorregut tant o més panoràmic,
però ja no és un “camí de ronda”. Caldria
recórrer 3.5 km.
El més absurd de la discontinuïtat, més
perquè es tracta de dos esplèndids miradors i molt ben condicionats, és que,
només estan a 400 metres en línea recta! i separats per un terreny suau que els
podria connectar amb un camí no gaire
més llarg. És el de la fletxa vermella més
inferior de les tres. El problema només és
la vegetació, unes punxants bardisses que
fan del trajecte una tortura contínua. Més
que haver de portar un matxet per a obrirse pas, una petita brigada amb una desbrossadora ho faria en una sola jornada.
Del mateix mirador de cala Blanca (138

Cala Llonga

Túnel d’accés a cala Blanca
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Un més que necessari camí de ronda a l’illa d’Eivissa (2)

Arribada del riu a la Mediterrània. Al mig, a la dreta, s’aprecia l’arribada del camí de ronda, el carrer dels Rododendres.
(Carlos González Vilela)

m) surt un corriol amb mil llaçades que
descendeix fortament fins a la cota 34 m
del torrent de sa Cova Blanca. És la fletxa
vermella del mig. A pocs metres trobarem
un sorprenent túnel d’uns 100 metres que
ens porta a cala Blanca, inaccessible d’una
altra manera pels espadats que l’envolten
sota del mirador (puntejats grocs). També resulta curiós que una altra coneguda
guia, aquesta aèria, marqui un camí des
de cala Llonga a Santa Eulària travessant
aquests verticals espadats de Cala Blanca...
Deixant el cul de sac de cala Blanca i tornant pel túnel al torrent de sa Cova Blanca, si seguim cap al mar on hi ha la cova,
del mateix espadat erosionat per l’onatge
surt un altre corriol cap al nord que per
sobre de la cova puja fortament pel vessant contrari del que hem baixat. Mor al
revolt d’una pista a la cota 93 m, representat per la tercera fletxa vermella. Baixant
suaument al llarg d’uns 2 km de costa, la
pista ens porta cap al nord a Santa Eulària
des Riu, al barri situat més al sud, amb el
curiós nom de Siesta.

El riu de Santa Eulària
A part de l’important interès turístic i
patrimonial de la segona vila de l’illa, des
de la perspectiva excursionista destaca
l’únic veritable riu que hi ha, fet singular
que caracteritza el seu nom. El riu nodreix
10

La fletxa inferior és el pas per les bardisses entre el mirador
del Torrent de Durvans i el mirador de la cala Blanca. La fletxa
del mig, el corriol que des del anterior mirador fent llaçades
baixa al torrent de sa cova Blanca. La fletxa superior és el corriol que del torrent anterior remunta a la pista que ens porta
a Santa Eulària des riu.
(IDEIB)
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de sorra dues precioses platges i una que
ja no hi és, transformada en port, protegit per sa punta de s’Església Vella (32 m)
que es pot voltar pel carrer Rigoberto Soler Pérez, que estrictament és un camí de
ronda.

De Santa Eulària al cap
Roig
Seguint hi ha una zona de cales i urbanitzacions que han respectat un camí que
també és de ronda. Recorre es Faralló, sa
Caleta, s’Estanyol, es Pouet, cala Pada,
s’Argamassa, cala Martina ..., platja d’es
Canar, cala Nova i cala Llenya. Tot amb
molt pocs desnivells, inferiors als 25 metres.

Torre d’en Valls. (Carlos González Vilela)

Tot i que encara no hi ha elevacions considerables, a partir d’aquí la costa es fa més
abrupta (amb cala Mastella i cala Boix) i
més difícil de resseguir fins a arribar al
cap Roig (133 metres) i la Torre d’en Valls
(65 m), la part més oriental de l’illa, just
davant l’illot de Tagomago encara més a
llevant.
Més al nord ja es pot parlar de la part nord
de l’illa, que a l’altra banda, al nord-oest
conclou a Sant Antoni de Portmany. Es
Figueral, cala Sant Vicent, en el municipi
de Sant Joan de Labritja, racó de sa penya
Blanca, platja des racó de sa Talaia, port
de ses Caletes, cala d’en Serra, es Portinatx, Xarraca, es Canaret, port de Benirràs, port de Sant Miquel, es Portitxol ...,
cap d’Albarca (ja en el municipi de Sant
Antoni de Portmany) ..., cala Salada ...,
tot un seguit de cales que enumero per
mostrar l’enorme quantitat de paratges
extraordinaris que es podrien recórrer
successivament d’aquesta poc coneguda
part nord i nord-oest de l’illa. Totes les cales són accessibles des de l’interior, però
una a una, sense cap camí que les uneixi,
, amb la possibilitat de poder gaudir de les
panoràmiques vistes d’alçada. Cal pensar que tractant-se d’un terreny abrupte,
primer caldria dissenyar acuradament un
camí de ronda, i després construir-lo correctament.
Entre Sant Antoni de Portmany i Porroig,
on començava l’article del número 405,
està la part estrictament de l’oest de l’illa,
molt més curta i menys abrupta. Amb ella
es tancaria tot el camí de ronda al voltant
de l’illa, de possiblement més de 200 km.

Es Canar, a la part final del recorregut descrit (Ajuntament de Santa Eulària des Riu)

L’orientació a ponent del nord-oest de l’illa permet postes de sol com aquesta de cala
Xarraca (Carlos Gonzàlez Vilela)
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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.

"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.

