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editorial
Refugi UEC CARO 
Alfara de Carles
661 54 88 78 - www.refugiueccaro.cat 
Email: info@refugiueccaro.cat (Josep Estrada)
· Altitud: 1.109 metres · Capacitat: 40 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BTT, engorjats, natura, 
escalada, espeleologia.

Refugi CINQUANTENARI 
Estany de Baborte (lliure) 
· Altitud: 2.392 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi GRÀCIA 
Estany d’Airoto (lliure) 
· Altitud: 2.194 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de 
  l’estany d’Airoto
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 10 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

Refugi MATARÓ 
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.475 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Caseta del GARRAF 
(Obert només la temporada d’estiu) 
933 325 494
· Altitud: a nivell del mar
· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 10 places

Refugi LES CLOTES 
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 989 metres 
· Al nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 10 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTT, senderisme, espeleologia

Refugi de Cova Cambra
Tortosa (lliure)
· Altitud: 1306m
· Al centre del Massís del Port, a la molta del Catí.
· Comarca: Baix Ebre
· Capacitat: 18
· Activitat: Espeleologia, barranquisme, BTT i excursionisme

Refugi UEC de REBOST 
Bagà
608736714 - www.refugirebost.cat
· Altitud: 1.628 metres
· Vessant sud de la Tosa d’Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 50 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BTT, escalada, senderisme

Refugi UEC MAS DEL TRONC 
639 444 984 - Cristina / 629 169 788 - Xavier 
Facebook: Refugi Mas del Tronc
· Altitud: 719 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 30 places
· Activitats: travesses, passejades, BTT, excursions, senderisme

Refugi UEC LA MOLINA 
(Xalet i refugi)
646 744 669 / 972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1.491 metres
· Carrer Casavella, 14. La Molina 
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 50 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

Refugi de PUIGCERCÓS 

659 682 205  
www.uechorta.net/refugi-de-puigcercos
Email: refugipuigcercos1@gmail.com
(Olga Mata i Marçal Gisbert)
· Altitud: 795 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l’Hostalet i el Cobert 
  de Puigcercós
· Comarca: Ripollès 
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTT, pesca
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Barcelona
C/ Rocafort, 7 | 08015 
Telèfon 93 454 58 55
www.uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

Horta (Barcelona)
Pintor Mir,16 Tenda1| 08031
Telèfon/Fax 93 358 37 40
www.uechorta.net
secretaria@uechorta.net

Gràcia (Barcelona)
Encarnació,131-133 | 08025
Telèfon 93 285 34 54
www.uecgracia.cat
secretaria@uecgracia.cat

Sants (Barcelona)
Jocs Florals, 51-53 | 08014
Telèfon 93 332 54 94 
Fax 93 331 10 12
www.uecsants.cat
uecsants@uecsants.cat

Bagà
Raval, 18 | 08695
www.uecbaga.org
Cunill.joan@gmail.com

Mataró
Nou, 29 | 08301 
Telèfon 93 796 14 30
www. uecmataro.org
uecmataro@telefonica.net

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

El Prat de Llobregat
Avda del Canal, 176 baixos 
08820
www.uecprat.com
secreteria@uecprat.com

Olesa
Vall d’Aran, 2 Ap.Correus 177 
08640 
Telèfon 93 778 29 52
uec@uecolesam.org

Vall del Tenes
Barcelona, 25 | 08186 
Lliçà d’Amunt
Telèfon 93 841 64 50
uecvalltenes@gmail.com

Tortosa
Llarg de Sant Vicent, 10 baixos 
43500
Telèfon 977 44 32 71
www.uectortosa.org
info@uectortosa.org

Terrenys d’acampada:
Caro – Alfara de Carles

Rocòdroms:
UEC de Sants, Horta, Gràcia, 
Mataró, Bagà, Tortosa i Vall del 
Tenes

Ho volem tot però és possible?

Teniu entre les mans un dels números més reflexius de la revista Excursionisme, i és que ens 
hem plantejat si som mereixedors de tot el que la natura ens dona, si hi estem a l’alçada. 
Reflexionem, més enllà del canvi climàtic i el plàstic que inunda els nostres oceans, parlant 
d’alpinisme, a més de 8.000 metres, i gràcies al Jesús Morales, un alpinista il•lustre de la UEC 
que s’ha format poc a poc, com una formigueta, deixant que l’alpinisme entri i s’apoderi de 
mica en mica de la seva ànima.  Primer amb sortides a casa i més endavant, com a expert i 
veterà, als cims més alts del planeta. A en Jesús Morales li hem plantejat què es pot fer davant 
les aglomeracions a l’Everest. Una imatge que es converteix en actualitat de manera cíclica. 
Les reflexions del Jesús Morales ens semblen pertinents i ens plantegen més preguntes que 
obren el debat encara més.

També li hem demanat una reflexió personal a un escalador de casa nostra, també fet a foc 
lent i acumulant saviesa pràctica de la que dona l’experiència. Es tracta de l’Albert Masó Garcia 
a qui li hem demanat que ens digui si és o no una bona notícia que  l’escalada esdevingui 
olímpica a Tòquio 2020.  Amb ell analitzem quina és la situació i com arribem a aquest moment 
esportiu de l’escalada. Un esport que es posarà encara més de moda? N’anirem parlant, segur, 
en properes edicions de la revista. 

Com sempre amb en Carles Udina ens endinsem en la planificació territorial i en aquesta 
ocasió ens centrem en Cardona i el seu territori. A mig camí de tot, el paisatge cardoní ens 
amaga rutes prop de l’aigua que segurament ens són desconegudes a la majoria. Més enllà 
del Castell i les mines de Sal, Cardona també té aigua. Pareu atenció a les rutes possibles 
que ens dibuixa en Carles Udina. Com a portada d’aquest número però hi ha un encisador 
paisatge captat pel Pasqual Garriga del vessant francès de la Vall d’Aran. Amb ell fem una ruta 
circular que ens permetrà assolir els cims més emblemàtics del sector, els tucs de Cabrera i 
de Sèrra Nauta. Es tracta d’un article molt ben il•lustrat amb croquis per plantejar la ruta i 
que segur que ens farà dentetes. Potser encara podem aprofitar per escapar-nos-hi abans no 
arribi l’hivern. 

Acabem aquest número amb les nostres seccions habituals que venen carregades de 
propostes cinematogràfiques i documentals. D’una banda, amb el director de “Maleïda 1882”, 
l’Albert Naudín, amb qui parlem de com és fer i treballar en un film documental d’època. Ens 
podem imaginar com recrear una ciutat per fer que sembli 100 anys més antiga però com és 
fer-ho en una muntanya? No fem spoilers, fem context que sempre està bé abans de veure el 
documental. Al cinema o ben aviat a la nostra, la Televisió de Catalunya. 

A les notícies també hi trobareu l’actualitat documental de la UEC i és que ja fa temps que a la 
UEC gaudim d’un cicle de projeccions  de muntanya propi i, no està de més dir que es projecta 
el més florit de casa nostra i de fora de les nostres contrades. Per no perdre pistonada, a les 
notícies hi teniu el calendari de projeccions previst per aquesta temporada. Ja pot començar 
el curs que esperem que sigui per a tothom: de pel•lícula!
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Els meandres del Cardener 
a Cardona

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.

Text i fotografies de Carles Udina i Cobo

Si una de les habituals celebracions 
familiars ens trenca un final de set-
mana, o disposem d’un sol dia de 

festa, suggereixo una visita a Cardona, 
que, situada al mig del país, queda a prop 
de gairebé tothom. Però no per veure el 
seu magnífic castell, ni dinar al panorà-
mic Parador, que tothom deu conèixer, 
sinó que per una excursió als seus poc 
coneguts meandres. Meandres?  Sí, i en 

!son cinc! Especialment el de Malagarri-
ga, una joia gairebé verge. Tenim la idea 
dels meandres en zones pantanoses i pla-
nes, 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.  Per això recomano pu-
jar-los tots, com complement del recorre-
gut proposat.  Estan respectivament a les 

cotes 450 m, 485 m, 484 m, 450 m (aprofi-
tant la línia elèctrica per a evitar el bosc i 
poder veure la vista) i 405 m.

A més dels meandres, també es pot anar 
a veure dos ponts emblemàtics, que molts 
lectors potser no coneixen.  Com per 
exemple jo mateix, que mig segle desprès 
de passar reiteradament per Cardona, no 
els vaig conèixer fins l’estiu de 2016, per 

Sèquia del Paperer.
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raó de l’encàrrec de la Diputació de traçar 
un camí pel Cardener com complement  
als del Llobregat, camins que he comentat 
en els dos números anteriors.

Potser algú es queixi de les meves expo-
sicions agredolces: d’una banda parlant 
d’un país extraordinari, però de l’altra, 
terriblement malmès en el passat llunyà 
i en el recent, i el què és pitjor, sense un 
futur esperançador. Però és el que hi ha, 
i seria pitjor ignorar-ho. Una nova mostra 
d’això és la malmesa Cardona, els seus 
meandres i el pont del Diable (o també dit 
pont Trencat).  Per això, millor començar 
parlant del que és més dolç que agre, com 
és el cas de Malagarriga.

El meandre de 
Malagarriga

Si marxem de Cardona aigües avall per la 
C-55, al km 56 i mig trobem els dos ponts 
per sobre del riu, el de la carretera nova 
i el de la vella batejada com C-1410z, que 
ens pot servir d’aparcament. El riu mar-

xa cap a la dreta no se sap cap a on. Però 
seguint només 200 metres la carretera, 
apareix de sobta el Cardener també per la 
dreta. És al peu de Malagarriga, un mas 
amb una ermita dedicada a Sant Jaume. 
I encara més a prop de la carretera, tro-
bem una Central hidroelèctrica. I encara 
s’ha d’afegir un tercer pont, el medieval 
de Marbusca, 200 metres aigües amunt 
d’aquests dos, però amb unes runes se-
pultades per la vegetació.

Al fer el treball del 2016 per a la Diputa-
ció, aquest tram era com un forat negre, 
ignorat per les Administracions. Els re-
correguts que proposaven ho deixaven 
de banda. Finalment vaig adonar-me que 
Malagarriga és un enclavament de Pinós, 
al Solsonès (Lleida), i per allò de que el 
territori és el de menys, els criteris admi-
nistratius ignoraven la llaçada de 2 km 
que feia el riu fins que retornava al Bages 
(Barcelona). Potser sortosament, perquè 
tot aquest meandre avui encara és una 
zona gairebé verge, d’un valor inestima-
ble, que es va salvar del incendi del 8 de 
juliol del 2005, iniciat en la C-55 però pro-

L’escala d’accés a la resclosa de Malagarriga

La resclosa de Malagarriga.  A la dreta, la barana de l’escala empedrada d’accés.
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pista que ens apropa, però els darrers 50 
metres son impracticables per les bardis-
ses.  Per tot això vaig optar per voltar tot el 
serrat per una pista interior del meandre i 
arribar a un camí de la riba esquerra que, 
dirigint-se aigües amunt, em va semblar 
podia ser el canal cobert que sortia de la 
resclosa cap a central.  Però a uns 100 me-
tres de la resclosa es va acabar el camí i de 
nou les bardisses em van aturar.  Solució, 
acabar caminant per la mateixa llera del 
riu que no tenia bardisses, com qui fa bar-
ranquisme.  I al arribar a la resclosa tot 
s’entén.  No hi ha canal de sortida, perquè 
en lloc dels 2 km que caldria voltant el 
meandre fins arribar a la central, es va fer 
un túnel de 200 metres sota el serrat, que 
surt a l’altra banda.  Tot i així, com s’arri-
ba a la resclosa?  Doncs a l’extrem esquer-
ra, a l’espadat, hi ha una escala vertical de 
ferro, i més amunt unes escales en ziga-

zaga mig excavades a la roca fins arribar 
dalt del serrat, 25 metres de desnivell més 
amunt
El problema és doncs, trobar aquest punt 
en el serrat, però és fàcil i a més està indi-
cat amb senyals de pintura groga:  a l’ex-
trem sud del pont vell de la C-1410z surt 
una pista a ponent, tancada als vehicles 

per dos grans rocs;  als 150 metres passa 
davant un edifici en runes, probablement 
fet per a la construcció de la resclosa, i no-
més 10 metres més enllà hi ha un pi enor-
me on hem de desviar-nos a la dreta per 
una pista plena de deixalles; i amb 50 me-
tres més hi ha l’espadat sobre la resclosa, 
d’on surt el camí de les escales.

pagat en direcció contraria, cap a la Serra 
de Castelladral.

El meandre s’inicia a la resclosa a tocar 
dels ponts.  Però és una reclosa aparent-
ment inaccessible.  No es pot baixar pel 
marge esquer perquè és un espadat.  I pel 
marge el dret?  Des dels ponts hi ha una 

L’exuberant llera del Cardener al meandre de Malagarriga, amb el cabal ecològic 
que deixa la central

Pont de Buida-sacs.
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Es recomana, doncs, iniciar per aquí el re-
corregut del meandre, baixar a la resclosa, 
que es pot travessar a l’altra banda doncs 
el sobreeixidor està sota el seu nivell, i se-
guir el meandre aigües avall. Això sí, ben 
protegits, amb molta paciència i equipats 
amb un parell de matxets pels trams on 

no hi ha camí, o simplement mullant-nos 
per la llera. El projecte preveu obrir els 
50 metres emboscats ja esmentats de la 
riba dreta per baixar a la resclosa i fer els 
2 km del meandre per la riba esquerra, 
completant els trams de camí ja existent 
amb un simple desbrossament dels trams 

emboscats. Al final, és obligada la visita a 
l’ermita, al tram del canal a la sortida del 
túnel i a la modernista central en bastant 
bon estat.

Cardona, els ponts, 
els meandres i la 
industrialització del riu el 
segle XIX

Si el lector és més agosarat i disposa de 
temps, el que proposo és una excursió 
complementària, en la modalitat d’explo-
ració, o d’“esport d’aventura” com ara se 
li diu, i fins i tot d’orientació, perquè el 
lector ha de trobar el camí. No recoma-
no planificar-la abans a casa amb Google 
Earth sinó que, com sempre dic, amb el 
visor de l’ICGC (http://www.icc.cat/vis-
sir3/), primer perquè aquell es basa en 
aquest (botó “Ortografic”), i a més l’ICC 
disposa del “Topogràfic”, que amb el cur-
sor de l’esquerra permet un “zoom” per 
tota la fi de la cartografia (250 000, 100 
000, 50 000, 10 00 i 5 000). Fins i tot amb 
algun programa (Ozi, Instamaps, ...) po-
dem fer un “Track” i portar-lo al mòbil.  

Pont privat a l’Aigua d’Ora.

La fàbrica modernista original a la dreta, i la seva prolongació al 
centre, escapçant el pont del Diable.
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Però a punt de maquetar aquest article, 
l’ICGC ha introduït canvis en el visor 
introduint una nova cartografia que, al 
meu entendre, empitjora l’anterior. I a 
més, sense que l’anterior sigui recupera-
ble, tal com sí es possible amb les orto-
fotos dels anys 1946, 1956,..., que tenen 
un gran interès. Cal esperar que es facin 
les millores pendents que m’han estat 
comunicades al manifestar la meva sor-
presa pels canvis.

El recorregut comença al pont de “Buida-
sacs”, just al km 66 de la C-55, on es pot 
aparcar a tocar del pont (hi ha un rètol a 
la carretera anunciant-lo), i on ja som a la 
comarca del Solsonès (Lleida). Com el seu 
nom indica, en el seu temps era com avui 
el túnel del Cadí...  

Passant a l’altra banda del pont (avui ja 
sense peatge, el cobrador va morir sense 
hereus...), a la riba esquerra trobarem un 
camí que de seguida entra al Bages (Bar-
celona) i ens porta a Cardona, amb molts 
trams a tocar del riu, pel que el lector 
podrà comprovar que és cert el que deia 
en els números anteriors, que si es volen 
resseguir aquests rius, només una peti-
ta part implica la construcció d’un camí 
totalment nou. Això sí, en aquests curts 
trams nous és on es concentren les infra-
estructures fluvials necessàries (guals, 
ponts, passarel·les metàl·liques, ...), que he 
explicat als números precedents.

Al arribar al bell paratge de Casanova de 
la Llum (una altra petita central hidroe-
lèctrica), en lloc de la temptació de creuar 
el riu de nou cap a la C-55 i mullar-nos els 
peus on s’ha de construir un gual, és obli-
gat seguir a l’esquerra i visitar l’aiguabar-
reig de l’Aigua d’Ora. 

Per travessar actualment aquest riu, fins 
que es faci el gual de l’aiguabarreig, cal 
remuntant-lo 300 metres aigües a munt, 
fins a Flotats, per a veure el preciós pont 
metàl·lic que va construir el propietari del 
mas, per quan el riu va molt crescut.

Un cop travessat l’Aigua d’Ora seguim per 
la riba esquerra del Cardener, trobant la 
bucòlica sèquia del Paperer que alimen-
tava l’imponent edifici modernista ho-
mònim, una paperera, que hi ha al final, 
aigües amunt del pont de Sant Josep, al 
peu de Cardona.

Just al davant de la fàbrica hi ha una mo-
numental resclosa, en un estat deplorable, 

!com no! tot i ser un altra important ele-
ment del patrimoni industrial del XIX.   
La resclosa nodreix la fàbrica següent, 
l’antiga fàbrica Costa, ja al peu de Cardo-
na i a la riba dreta, davant el pont de Sant 
Josep.

Sortosament, la fabrica va ser reconstru-
ïda a finals dels 90’, però ampliant el seu 
volum sense respectar un emblemàtic 
pont, gairebé escapçant-lo i pràcticament 
tapant-lo. Com no hi podia passar ningú, 
deurien pensar què millor amagar-ho, 
perquè la indústria és el que dona calers...  
Es tracta del pont del Diable o pont Tren-
cat ja anunciat a l’inici. Així que amb el 
de Martorell en tenim dos d’endiablats, 
a qual més diví. La foto ho constata. El 
pont, inicialment, era romà. La cons-
trucció actual és del 1424. Com es veu a 
la foto les seves dimensions son notables. 
Té 60 metres de llargada i 25 d’alçada. Va 
ser declarat “Bé Cultural d’Interès Naci-
onal” l’any 1962, però sense que fins a la 
data s’hi hagi fet cap intervenció rellevant 
per part de cap Administració pública, 
estatal, autonòmica ni local. El seu estat, 
a mig construir, és el menys adequat per 
la seva conservació, pel que és un miracle 
que encara estigui dempeus. I si algun dia 
cau tot seran les habituals lamentacions i 
atacs creuats entra els polítics de torn.

Visitat el pont del Diable detingudament 
i per les dues bandes, doncs s’ho mereix, 

Un cop travessat l’Aigua d’Ora 
seguim per la riba esquerra del 

Cardener, trobant la bucòlica 
sèquia del Paperer

Resclosa del Paperer, que nodreix la sèquia de can Costa.  A dalt a la dreta, el Castell de Cardona.

Els meandres del Cardener a Cardona
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hem de seguir progressant per la riba es-
querra. Sense adonar-nos ja som al primer 
dels cinc meandres. Inicialment ens hau-
rem de retirar una mica del riu, però sense 
perdre’l de vista, i passat un tram pel límit 
d’uns conreus arribem a un estricte camí 
de ribera que al doblar l’extrem d’aquest 
primer meandre ens porta a una cons-
trucció certament diabòlica, el túnel/ “by 
pass” de la Plantada que va desviar el riu, 
anul·lant el meandre de la Coromina fins 
a l’indret de la font de la Carosa. En aquest 
punt, trànsit entre el primer i segon me-
andre, com he dit, podrem pujar als dos 
respectius serrats, a 451 m i 485 m, per a 
veure’ls des de dalt.

Cardona era una vila molt important, 
però que avui lluita per recuperar els 
5.000 habitants i no perdre els molts ser-
veis associats. El motiu, una acumulació 
d’errors polítics de planificació, i cap re-
conversió. Al problema del tancament de 
les mines, un dia es va afegir l’alerta per 
les filtracions del Cardener a les mines, 
que les podia inundar i crear enormes 
enfonsaments i una catàstrofe ecològica 
sense precedents aigües avall fins al Me-
diterràni. Solució, fer un “by pass” a la 
Plantada, assecant els dos meandres des 
del 1999, alhora què inutilitzant “de per 
vida” a les tres Centrals hidroelèctriques 
del tram, el que va suposar les seves in-

demnitzacions i, lo pitjor, un costos de-
sorbitats per indemnitzar les indefinides 
pèrdues del “lucro cesante”.

Aprofitant el mateix “by pass”, què és un 
túnel de dimensions impressionants per a 
canalitzar qualsevol crescuda del riu, en 
lloc del cost de la indemnització de les tres 
centrals es podria haver passat la canona-
da de pressió d’una nova central entre les 

cotes 400 i 375 (25 metres de desnivell) 
i construir-la amb major eficiència que 
les tres velles. I la producció elèctrica to-
tal repartida proporcionalment a les tres 
anteriors hauria pogut evitar l’important 
“lucro cesante” indemnitzat.  A més, avui 
es perd absurdament en un túnel fosc tota 
l’energia hidroelèctrica, que és neta, no 
contaminant.

Per raó de l’esfondrament del túnel del 
Carmel (2005), el Parlament de Catalunya 
va ser informat pel Síndic de comptes que 
l’obra pública només té uns petits marges 
per a possibilitar comissions, atès que 
l’obra  -ben feta o mal feta-  s’ha de fer, 
però que en la informàtica, què és un pro-
ducte virtual i en conseqüència intangi-
ble, els marges de guanys poden ser mol-
tíssim més grans, pel que és un nou àmbit 

El túnel de la Plantada va 
desviar el riu anul·lant el 

meandre de la Coromina fins a 
l’indret de la font de la Carosa

El pont el Diable. de Cardona

Secció del Pont del Diable. Font: ACA
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per a les comissions. Anàlogament, si 
s’estableix una expropiació innecessària o 
evitable d’alguna cosa ja existent i caduca, 
tot l’import expropiat és el marge dispo-
nible, doncs no hi ha costos. Pot ser això 
explicaria tot el que es va fer, i no només 
la incapacitat dels tècnics institucionals.

I es clar, s’ha perdut 3 km de frondosa 
riba d’un riu, transformada en un an-
tiestètic desert voltant el Castell i la 
Coromina.  ¿Tan costa d’imaginar una 
llera artificial impermeabilitzada amb 
un limitat cabal “ecològic”, encadenant 
petites basses amb rampes pels peixos, 
i un rec gota a gota per a mantenir la 
vegetació de ribera?  I la resta de cabal, 
sigui el normal o el d’una crescuda, pel 
“by pass” i/o per la canonada de la nova 
Central produint energia.

Se suggereix al lector que faci el recor-
regut complet del segon meandre i de la 
meitat del tercer, sigui per la dreta o l’es-
querra doncs sense l’aigua del riu no hi ha 
ni la una ni l’altra.  Al arribar a la sortida 
del túnel del “by pass”, com és una casca-

da que no es pot travessar, cal anar pels 
camins de la riba dreta.

I un quilòmetre aigües avall (una vegada 
acabat el tercer meandre), en un indret 
novament bucòlic que ens farà oblidar 
tots els nyaps anteriors, hem de travessar 
el riu mullant-nos els peus, on s’ha previst 
un gual.  Seguint aigües avall per la riba 
esquerra, veurem a l’altra banda del riu les 
restes fantasmagòriques de la Central del 
Palà, la darrera inutilitzada.  Finalment es 
troba un gual, tan mal fet què és intransi-
table amb quatre gotes, i que ens porta a la 
riba dreta on hi ha la C-55 (al km 58).  Des 
de l’antiestètica cascada haurem fet prop 
de 3 km idíl·lics. Aquí ja som al quart me-

andre, doncs quilòmetre i mig aigües avall 
es troba amb el meandre de Malagarriga, 
amb el que tenen la meitat comuna.  En 
aquest mateix punt, a l’extrem final del 
polígon industrial surt el tallafocs de la 
línia elèctrica que ens porta directament 
amb un desnivell de 70 metres a dalt del 
turó de 450 m que ens permet la panorà-
mica, tan d’aquest meandre com del de 
Malagarriga.

Val la pena no fer drecera directament 
cap a Malagarriga, i tornar a baix desfent 
el camí de pujada, perquè només fent 
300 metres per la C-55 cap a Manresa, 
podem baixar a buscar el camí vell de la 
riba dreta, que va paral·lel i a sota de la 
carretera.  El darrer “repte” serà trobar 
les runes del pont de Marbusca.  Però el 
major problema d’aquesta “aventura” és 
que una vegada arribats al pont de la C-
1410z, ens haurem d’organitzar amb els 
cotxes per a desfer els 14 km que haurem 
fet pels cinc meandres (a part de les pu-
jades als turons dels serrats), retornant 
pels 6 km de carretera fins el pont de 
Buida-sacs.

Contrast entre la foto anterior de l’exuberant vegetació del meandre de Malagarriga, amb l’assecat Cardener, avui al seu pas per 
la Coromina.  Al fons a la dreta, el Castell.

Els meandres del Cardener a Cardona

S’han perdut 3 km de frondosa 
riba d’un riu, transformada en 
un antiestètic desert voltant el 

castell i la Coromina 
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Excursionisme 412

Tot lo descrit s’adscriu als municipis de 
Cardona (Bages) i Pinós (Solsonès), i el 
2016 vaig preveure 4 guals de plataforma 
i 5 de rastell, algunes explanacions, bara-
nes, passos inferiors i altres diversos.  Un 
total de 25 actuacions que cal esperar si-
guin una realitat aviat.

Pel pont de Diable tot i no ser estrictament 
necessari pel camí (hi ha el pont de Sant 
Josep a tocar), proposava un tractament 
especial com a altres mitja dotzena de 
llocs emblemàtics, amb un pressupost de 
consolidació i utilització que seria de l’or-
dre dels 500 000 €uros.  Es tractava de:  1) 
fer un concurs d’idees amb avant-projecte 
i pressupost;  2) que un jurat d’experts 
seleccionessin les tres o quatre propostes 
més adients per estètica, viabilitat i cost, 
i  3) que els habitants afectats (de Cardona 
en aquest cas) votessin en referèndum lo-
cal la que millor els hi semblés.  El guanya-
dor faria el projecte constructiu/ definitiu, 
ara sí remunerat, que es duria a terme.  Un 
exemple de democràcia participativa de 
com s’hauria d’actuar habitualment.  De 
moment, i és raonable que així sigui, no 
forma part de la primera fase dels 25 mili-
ons d’€uros inicialment previstos el 26 de 
juliol del 2016.

Per acabar faig la fàcil reflexió d’una sim-
ple regla de tres. Si uns 14 km donen per 
tant, el lector pot imaginar el que poden 
ser el total de 55 km que el Cardener re-
corre per la província de Barcelona.  I si 
les Administracions anessin més enllà 
dels seus interessos polítics i electorals, i 
es coordinessin preocupant-se abans que 
res dels interessos territorials, es podria 
fer una segona regla de tres, doncs al Sol-
sonés (Lleida), no hi ha només els oblidats 
4 km del meandre i mig que fa el Carde-
ner a l’enclavament de Malagarriga, sinó 
que també els espectaculars 35 km de la 
capçalera prepirinenca del riu, amb els 
embassaments de la Llosa del Cavall i el 
de Sant Ponç.

Imatge superior: sortida del túnel de “by 
pass” de la Plantada, entre el primer i ter-
cer meandre. Al arribar a Cardona des del 

sud, es ben visible des de la C-55.

Plànol de la ruta on es veuen els cinc 
meandres del riu (en blau) i s’han afegit 

els “WayPoints” dels turons. 
Cartografia: ICGC



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. 
 




