editorial
Sortir i sentir-se com a casa
Som en temps de campaments, de sortides familiars, d’excursions amb amics, de caminades
llargues sense haver d’estar pendents de les obligacions. És temps de desconnectar i alhora
d’enfortir vincles amb els nostres entorns més estimats. En aquest número d’estiu que teniu a
les mans volem acostar-vos un sentiment, el de lligam, com la corda en l’escalada, el del repte,
com la roca que a vegades és massa dura, i el de companyonia, format per amics i família,
la de sang o la que es conrea mica a mica en entitats esportives i de muntanya com la UEC.
Obrim el número amb un article del Martí Peris que ens parla precisament d’un estiu entre
amics, una “aventurilla” com diu ell, a Benasque, una sortida per escalar.
També l’escalada és protagonista a les nostres notícies, ja que el Comitè Olímpic Internacional
(COI) ha proposat l’escalada esportiva com a esport olímpic als jocs de París 2024. Tothom
alerta perquè a casa nostra segur que tindrem medallistes. Com que és un número d’estiu
en aquestes pàgines també hi trobareu diverses recomanacions literàries per endur-vos en
les vostres sortides d’estiu i també un text literari. Redescobrint Cabrera, d’en Ramon Pascual
Berghaenel, ha estat premiat amb Accèssit al X PREMI LITERARI “100 CIMS” (2019) organitzat
per la FEEC.
No ens hem descuidat de les activitats, i el Pasqual Garriga i Martí ha preparat un article
deliciós, una proposta al sostre de Gal·les que amb aquestes calorades ve especialment de
gust. El Parc Nacional de Snowdonia protegeix un ampli massís muntanyós del nord-oest del
País de Gal·les, al voltant del cim del Snowdon, de 1.083 metres. Un territori de muntanyes
granítiques, amb grans valls i llacs d’origen glaciar i caràcter marcadament alpí. A més, són
les muntanyes més altes del Regne Unit fora d’Escòcia i és per això que a l’estiu s’hi apleguen
excursionistes d’arreu. En Pasqual us proposa tres rutes a fer en un dia per fer-ne un tast.
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 fixantnos 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.
Com sempre en aquest número de la revista teniu els Retalls de muntanya, la Llengua i
Muntanya, el Concursionisme, les Fitxes i els SMS amb informacions més breus sobre història,
natura, llengua, ressenyes i personatges, que elaboren pacientment per a vosaltres l’Eduard
Soler, la Concepció Arnau, el Pasqual Garriga, el Lluís Catasús i el Manel Canales sota l’atenta
mirada del nostre director, el Jordi Martorell que esperona sempre a fer-ho millor i sobretot
a tenir-ho tot a punt per sortir en el moment precís. Feina d’equip. De part de tots, que en
gaudiu, bon estiu i ens retrobem al setembre amb el número 412!
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Imatge del violent estretament de la llera al Cairat amb un cabal no gaire gran, el que permet imaginar que pot passar en cas de riuada

Noves infraestructures
fluvials pels camins de riu
de la conca del Llobregat
Text i fotografies de Carles Udina i Cobo
L’autor presenta una proposta d’intervenció que contribuiria a la dignificació dels
tradicionals camins per pujara a peu a Montserrat, sigui per la Puda, des del sud, o per
l’antic cremallera, des del nord.

S

i no vaig molt despistat, la manifestació més emblemàtica i reiteradament practicada del excursionisme
català és anar a peu a Montserrat. Amb
l’adveniment de la Generalitat provisional un dels primers reptes fou comunicar, directament a través del Llobregat, la
metròpoli barcelonesa amb la Catalunya
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central, sense haver de voltar pels Brucs
o per Terrassa.
Però l’obra pública s’ha caracteritzat, i
encara es caracteritza, per menysprear als
“pobres” que han d’anar a peu o en bicicleta. Així, la C-55 va obrir el pas a cotxes
i camions entre Abrera i Manresa, amb

dos nefastos viaductes que van tancar a
vianants i ciclistes el pas tradicional que
hi havia, alhora que condemnant la Puda,
un balneari idíl·lic al peu de la Muntanya
de Montserrat. L’obra pública, pel seu
cost, s’ha d’amortitzar a molts anys pel
que es pot fer tot menys fer-la malament.
I si no hi ha prous diners, cal esperar a te-

Excursionisme 411

Elaboració de l’autor en base a una foto d’ACNA

nir-los, però mai fer un nyap. A part de
l’anterior, la C-55 ha resultat la carretera
més accidentada de la Catalunya central.
I, pitjor, un impediment més per a anar a
peu a Montserrat, o un perillós pas a peu
o en bicicleta entre les dues ribes. Entre
aquesta població i Monistrol, en 8 km del
riu més vertebrador de Catalunya i al peu
de la muntanya de Montserrat, no hi ha
cap possibilitat de canviar de riba amb
seguretat.
Tot per no fer poc més d’un quilòmetre de
túnels, quan en un país fins i tot menys
poblat que el nostre, com Noruega, en tenen 450 km!:

quivar la C-55 evitant-la dignament, però
només resseguint la riba esquerra a tocar
de la Puda, aigües amunt d’Olesa. Res per
canviar de riba.
Per això, a mig camí, se sap per transmissió oral, que hi va haver un pont al Cairat aprofitant la seva estretor, però el que
ni se sap és la darrera vegada que se’l va
emportar una crescuda. L’estretament de
la llera té el greu inconvenient que l’aigua
assoleix velocitats endiablades, pel que
s’emportava qualsevol infraestructura.
Molts historiadors han buscat infructuo-

sament referències documentals o gràfiques d’aquells ponts. L’estiu del 2015, amb
l’encàrrec de la Diputació de transformar
el GR-270 en un camí de riu que he explicat en el número 410 anterior, aquest problema ni es va plantejar, n’hi havia prou
amb acabar el pas de la riba esquerra a la
Puda ja comentat.
Però el problema em va semblar prou important per tractar-lo, més pel costum
dels historiadors de fer recerca només
asseguts a les biblioteques i no fent excursionisme pels llocs que estudien (ho

- Un túnel de 400 metres de llarg, sota ca
n’Astruc nou, en lloc del actual de 60 metres que només salva la presa del Cairat.
- 300 metres aigües a baix, un altra túnel
de 800 metres de llarg, per a evitar la Puda
i els nefastos viaductes;
Així, si algun dia es fessin i reemplacessin
aquests viaductes, els túnels contribuïrien
a restituir la dignitat d’aquest emblemàtic
tram.
No va ser fins just fa 2 anys que una petita
subvenció de la Diputació va permetre es-

Al igual que en el rocam de la riba dreta, en el de l’esquerra també es veu clarament el
cercle amb les incrustacions del pilar que hi va haver (al mig, a un terç de l’alçada), molt per
sota de la línia de vegetació
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he comentat als números 372 pàgina 21,
380 p. 9, 401 p. 10 i 409 p. 8, per les meves
troballes arqueològiques o vials). Les piràmides d’Egipte o el Machu-pichu, ¿necessiten documents per saber de la seva
existència? Per això vaig anar directa al
lloc i de seguida va aparèixer quelcom millor que un document: les petites restes on
a cada banda de la roca de la llera s’havien
intentat incrustar els pilars del pont “indocumentat”.
Fa més de 50 anys, amb els estudis d’innivació que vaig encetar a la Biblioteca del
CEC, vaig aprendre que la botànica, és a
dir, les comunitats i espècies vegetals del
sòl, donen important informació del període d’innivació, i fins i tot del vent. Aquí
també, la primera línia de vegetació que
pot créixer al rocam dona idea de quin
és el nivell menys endimoniat de l’aigua
que tot i les crescudes permet un sòl mínimament fèrtil per a deixar créixer alguna soferta planta. El lector imaginarà de
seguida que els pilars s’encastaven sota
d’aquesta línia de “salvació”, les fotos ho
constaten.
Com que la construcció d’un pont elevat hauria suposat un alt cost, i un injustificable impacte visual en un lloc
tan especial com aquest, vaig dissenyar
un tipus de pont giratori que, per les
seves característiques mecàniques, vaig
denominar “Gual hiperestàtic (transitable) - isostàtic (basculat en riuades)”.
Òbviament just a sobre d’aquesta línia de
vegetació que garanteix la seva transitabilitat gairebé tots els dies de l’any. I els
pocs dies de riuada, fins i tot amb alguna
d’excepcional de les de cada 100 o 500
anys, girant-lo 90 graus per posar-lo en
la mateixa direcció del corrent d’aigua,
es mantindria dempeus tot i superar-lo
el nivell de l’aigua. El pont, d’un cost
més que raonable, permetria connectar
ambdues ribes entre ca n’Astruc (dreta) i
can Tovella (esquerre), al municipi d’Esparreguera, al bell mig de les esmentades poblacions de Monistrol i Olesa. El
rocam és idoni per suportar fermament
una petita guia corba de 90 graus, pel seu
gir en cas de riuada.
La mateixa estratègia podia aplicar-se
a altres llocs, aprofitant els petits cabals
que s’alliberen aigües avall de les rescloses (que sovint ni compleixen els mínims
ecològics).
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Un altre cas especialment estètic i trivial és sota la resclosa del Cortès (Cardener,
cota 250 m, a Callús, el Bages)

Els guals de plataforma
i de rastell. Tipificació,
“estandarització”,
homologació
La infraestructura bàsica dels camins de
riu son els guals per travessar-lo. Al Llobregat, Cardener i Anoia vaig haver d’incorporar prop d’un centenar, 26 guals pel
Llobregat (13 de rastell, 11 de plataforma i
1 “hiperestàtic-isostàtic”), 26 al Cardener
i 30 a l’Anoia. L’abundància de guals al

Cardener i l’Anoia es deu a que en aquests
dos rius de menor dimensió, només hi ha
un camí, que amb els guals i segons convé
es va alternant reiteradament de riba. Actualment el panorama és descoratjador,
un museu dels horrors dels pocs que hi
ha, o pitjor, de les seves runes. I els pocs
nous, d’un cost desorbitat, com és el cas
del gual de plataforma de Sant Boi, construït el 2013 per comunicar amb Cornellà. Prop de mig milió d’euros (462 971.24
euros) segons la web de l’AMB, perquè va
caldre desviar el Llobregat durant la seva
construcció.

Gual de Sant Boi
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Era doncs imprescindible una reenginyeria i tipificació per a poder fer-los “en sèrie” i aconseguir una dràstica reducció de
costos. I sobretot, en la construcció dels
pilars dels guals de plataforma, poder
treballar amb cabals d’aigua circulant
normalment.
Buscant empreses amb tecnologia per
perforar en el mar, quelcom bastant
més difícil que fer-ho en un riuet..., en
vaig trobar una d’important, i al poble
del costat, a només 6 km de casa meva!
podent establir una eficient estratègia
de les perforacions en la llera dels rius
pels pilars dels guals. Però també per
l’ancoratge dels suports verticals de les
baranes, baranes que, tot i la seva limitada durabilitat actual, tenen un alt cost,
que, amb la corresponent reenginyeria,
es van reduir a la meitat, i de pas pel nou
disseny incrementant molta més la seva
resistència.
Pels guals de plataforma, es va dissenyar
uns pilars tipus, indestructibles i homolo-

gables per a l’econòmica fabricació “en sèrie”. També calia evitar fer les plataformes
forjades “in situ”, emprant com alternativa els lleugers i resistents prefabricats al-

fan les restes vegetals arrossegades (veure
foto del gual de Sant Boi). I entorpeixen
menys els corrents, el que també es positiu pels peixos.

Guals, baranes, petits ponts
metàl·lics sobre els nombrosos
canals travessats, passarel·les
metàl·liques en els freqüents
i espectaculars espadats,
rampes per a peixos... tot va
ser redissenyat, tipificat i
estandaritzat

Els guals de rastell, per travessar els afluents laterals del Llobregat, molt habitualment secs o amb molt poc cabal, son simples plaques de ciment ben ancorades a la
llera que, abans d’endurir-se se’ls col·loca
uns tubs rectangulars separats 10 cm, que
s’extreuen més tard, formant uns petits
canals que no impedeixen caminar per
sobre o anar en bicicleta, però permetent
la circulació de fils d’aigua suficients per a
absorbir els petits cabals.

veolars d’us habitual en qualsevol edifici
d’aparcaments. Dels pocs metres actuals
de separació possible, 4 o 5 metres entre
els pilars per a sustentar les massisses i
pesants plataformes actuals, amb aquests
prefabricats es pot passar a separacions
de 7 i 8 metres de “llum”, que redueixen
significativament els habituals taps que

Guals, baranes, petits ponts metàl·lics
sobre els nombrosos canals travessats,
passarel·les metàl·liques en els freqüents i espectaculars espadats, rampes
per a peixos..., tot va ser redissenyat i
tipificat/“estandaritzat” per a poder ser
homologat, per raons ecològiques, estètiques, constructives, administratives i
econòmiques.

Els pilars del gual de la “Fàbrica vermella” al Cardener al seu pas per Manresa, que van ser ben dissenyats i ancorats fa 100 anys!, han
resistit el pas del temps i les riuades, a diferència de la plataforma, avui ja inexistent. Incorporar les plataformes alveolars comentades,
permetria recuperar amb un cost menyspreable aquesta petita infraestructura actualment ignorada, però què és històrica en la industrialització manresana. I de pas evitaria una faraònica passarel·la de 800.000 euros, prevista en les immediacions
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Per a una primera fase de les anomenades “Vies blaves”, dels prop de 400 km
dissenyats, la Diputació va escollir ja
a primers del 2016, tot el Cardener, tot
l’Anoia, i dels dos camins del Llobregat
un sol camí escollint trams a una banda
i altra del riu. Total 286 km d’un cost de
25 milions d’€uros tal com va anunciar amb la Generalitat el 26 de juliol del
2016. Un cost pels anys 2018/ 19 coherent
amb els habituals costos europeus del
2015.
També es va afegir l’estudi, no previst, de
fer navegable amb piragua el Llobregat
fins a Monistrol (a part de zones aïllades més amunt, aprofitant les rescloses a
tocar de poblacions). Serien 43 km navegables, només amb les interrupcions de
15 rescloses de 1 o 2 metres de desnivell
(i un ascensor per la del Cairat). Només
caldrien petites rampes d’arrossegar les
piragües i a la vegada fer les necessàries rampes pels peixos. Cal pensar que a
Abrera, a Sant Hilari, gairebé a 30 km de
la Mediterrània, hi ha haver un port marítim romà, fins on arribaven les galeres.
El projecte pot semblar gegantí, i ho és,
però ni constructivament ni econòmicament si es té en compte els anteriors
criteris de tipificació / “estandarització”,
i els explicats al número anterior de recuperar camins ramaders, camins històrics (romans, rals, ...), vies de ferrocarril,
camins de manteniment de línies elèctri-

Imatge d’un tren al pont de Monistrol sobre el Llobregat. Al fons, la silueta de Montserrat

ques, ... Per exemple, dels 140,53 km del
Llobregat, només 7,09 son estrictament
nous i on se situen les infraestructures
redissenyades, la resta son 98,07 km de
camins existents en bon estat i 35,37
km que només cal arranjar-los. La titularitat pública d’aquests camins existents, conjuntament amb la reiterada
utilització de la “Zona de servitud” dels
rius (unes franges de 5 metres d’ample a cada riba dels rius, en el límit del
Domini públic hidràulic, que independentment de la seva titularitat privada
o publica, tenen una funció d’utilitat

pública gestionada per l’ACA) fa que les
ocupacions i/o expropiacions necessàries
siguin menyspreables, i en molts casos
innecessàries per l’interès constatat dels
mateixos propietaris a disposar del camí.
Més encara, constructivament és possible
una actuació simultània en els diferents
punts d’intervenció, que poden reduir
dràsticament el temps de construcció.
Per tot això resulta preocupant, tan els
retards (no tinc notícia de dades concretes d’inici), com l’aparició de reiterats
projectes constructius (s’ha previst per
l’agost un segon projecte constructiu pel
Llobregat, Exp. 2019/0006555, de prop de
800.000 euros) i/o els progressius increments del pressupost de construcció.

El pont de Monistrol de
Montserrat

Montserrat amb el cavall Bernat, des del ferrocarril abandonat. Ramon Fonoll
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Un cas lamentable, és el del pont de l’antic
cremallera de Montserrat. Fa més de 100
anys, el 1904 un emprenedor enginyer suís,
Julià FUCHS, va projectar que el cremallera al Monestir de Montserrat comencés el
seu trajecte a “Monistrol Nord”, el nom en
aquells anys del que avui és “Castellbell i el
Vilar - Monistrol de Montserrat” en la línia 4 de Rodalies-RENFE. Per això aquest
llarg nom que encara es conserva. Així el
ferrocarril anava baixant a Monistrol, i
des d’aquí pujava al Monestir de Montserrat. Per manca de manteniment, es va tan-

Excursionisme 411
car el 1957. L’actual cremallera inaugurat
el 2003, s’inicia a Monistrol, de manera
que la part inicial de la via, entre Castellbell i Monistrol, està abandonada. Però
tot i els anys, avui encara és plenament
reconeixible i transitable, pel que la seva
recuperació tindria un cost menyspreable. Es tracta d’un recorregut de 3.6
km, només tres quarts d’hora a peu, 10
minuts en bicicleta, i amb les considerades les millors vistes de Montserrat, que
permetria seguir accedint a la muntanya
des dels ferrocarrils de Rodalies.

És una contradicció restituir el
camí de riu del Llobregat sense
restituir, tan aquest estratègic
enllaç, com el seu emblemàtic
pont

La línia abandonada arribava a Monistrol amb un pont emblemàtic, de 130
metres de llargada, al peu mateix de
Montserrat, a la cota 123 m del riu. Però
el 1972 fou desmantellat per vendre el
ferro als ferrovellers! Un altre fet vergonyós a tenir en compte.
Entenc que és una contradicció restituir el camí de riu del Llobregat (dins el
que s’ha anomenat projecte de les “Vies
blaves”) sense restituir, tan aquest estratègic enllaç amb la RENFE, com l’emblemàtic pont. Els seus pilars nus, ho seguiran denunciant mentre existeixin. Però
com que no formava part de l’encàrrec,
aquesta important aportació ni tan sols
es va voler recepcionar, quan permet un
paradigmàtic accés des de el Rodalies de
RENFE (Barcelona, Sabadell i Terrassa)
al montserratí canyó del riu.
En la reconstrucció de les passarel·les del
pont sobre el Ter a les Masies de Roda
(Osona), l’estiu del 2015, el cost de fer i
desfer el dic per a poder col·locar amb
una grua gegant les 10 noves passarel·
les d’uns 10 metres de llargada, va ser
el doble que el limitat cost d’aquestes
passarel·les (100.000 euros).
En el cas de Monistrol, en lloc del pont
original pels pesats trens, només caldria
una reconstrucció més lleugera, per a vianants i per a ciclistes. Però fins i tot en

Dic provisional al riu Ter per poder col·locar les passarel·les a les Masies de Ter. A. Castells

En vermell la zona de construcció de la plataforma que aniria progressant a l’esquerra per
les fletxes lila, vermella, groga i verda”. Base: ICGC

aquest cas seria d’un cost inassumible el
fet de fer un dic similar al que es va fer
a Roda de Ter. A més, el de Monistrol te
tres seccions molt més llargues, de 32,
40 i 35 metres entre els dos pilars al mig
de la llera, i amb una fondària de l’aigua
de 5 metres. La solució proposada fou
construir les passarel·les fora del pont,
a l’est, a la riba esquerre, en un terreny
sortosament pla i al seu mateix nivell.
I al mateix temps de construïr-la, desplaçar-la amb rodaments fins anar superant progressivament els pilars del pont.
Això ja es va fer al pont de Millau sobre
el Tarn, moltíssim més gran. O també

en la part final, com amb les nines russes, fent el darrer tram més estret perquè llisqués dins de la part anterior ja
assentada.
Un quilòmetre aigües avall ja hi ha el
pont de Monistrol, adequadament arranjat fa tres anys. Però apart de la justificació històrica d’aquesta restauració,
és igualment necessària per a sortejar
el tap que suposa la carretera BP-1121
al seu pas per la zona industrial “Puig i
Font”, que per a resoldre-ho també comporta una significativa inversió de petits
ponts i passarel·les metàl·liques.
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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.

