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No hauria pogut escriure “Salt al 
passat” -del número 415 de la 
revista Excursionisme- sense 

l’ajut de tots els seus protagonistes, però 
prèviament, per l’ajut d’en Jordi Martorell 
i en Joan Calix. Parlant a un cafè al peu 
de casa d’en Joan, inesperadament em va 
ensenyar un veritable incunable. Era una 
escriptura històrica de l’any 1952, !fa gai-
rebé 60 anys!, el “Libro blanco del teles-
quí de Costa Rasa (Valle de La Molina)”, 
compilat pel meu admirat Josep Maria 
Guilera, del que ja vaig parlar al número 
370 (setembre-octubre 2012). Més encara, 
incorporava un escrit d’en Josep Maria 
Figueras, en les seves primeres tasques 
de traumatòleg a la Molina, quant no-
més tenia !25 anys! Tant un, com l’altre 
igualment recordats al “Salt al passat”. 
Era història viva del inici del esquí alpí a 

Catalunya, escrita pels seus protagonistes 
i amb el context sociopolític d’aquells ter-
ribles anys, que en Joan em va començar a 
descriure detalladament.
Ignorava totalment, com la majoria de 
lectors, que a la Torre de Carol, a tocar 
mateix de la frontera hi va haver el Co-
mandament de la Gestapo, on a primers 
del 1944 a la caserna havien 230 militars 
destacats. La Wehrmacht va estar tan en 
aquesta frontera, com al pont de Llívia 
fins que el 1945 Hitler va perdre la guerra. 
Per aquest motiu, l’agost d’aquell any, 182 
soldats i tres oficials van desertar traslla-
dant-se discretament al nostre país, apro-
fitant l’encobriment del Regim franquista.
A la banda espanyola, ja acabada la Guer-
ra civil, la Molina era una zona militar on 
des del 1940 es van començar a construir 
bunkers. Era la “Linia P” (de Pirineos) 

com a sistema de defensa per si els aliats 
guanyaven la Guerra i pensessin en una 
possible invasió d’Espanya pel seu clar 
alineament amb els nazis. Finalment mai 
no es va haver d’utilitzar. Es van projectar 
10 000 bunkers, dels quals se’n van arri-
bar a construir 6 000, primer amb preso-
ners i després amb militars per a garantir 
el secret. Avui, entre les localitats de Mar-
tinet (Cerdanya) i Campelles (Ripollet) se 
n’han geolocalitzat més de 300, segons 
l’estudi de Marc Morralla, Pere Secases i 
altres col·laboradors. Gràcies a aquest tre-
ball d’investigació, localització i restaura-
ció avui han esdevingut elements muse-
ístics catalogats i visitats, promoguts pels 
Ajuntaments de Toses i Alp.
Alguns bunkers son tan grans que fins i 
tot son ben visibles des de l’aire, com es 
pot veure en l’ortofoto del ICGC al Cap del 

Text i Fotografies de Carles Udina i Cobo

Un document històric, com un incunable de l’esquí, que posa de relleu el treball i la creativitat 

d’uns front la negativitat d’uns altres, quelcom que malauradament segueix repetint-se avui.

Inauguració del “Tele-ou”. 

Antoni Campañà

Llums i ombres de la 
història de la Molina 
i de l’esquí

Llums i ombres de la 
història de la Molina 
i de l’esquí
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Imatge de l’entrada d’un bunker conservat en molt bon estat. Foto: BonDia Andorra

Ginebrar (1981 m) dalt dels Plans d’Anye-
lla, al bell mig de les pistes d’esquí dels 
Alabaus i la collada de Toses.
A mitja alçada de l’ortofoto de l’ICGC del 
Cap del Ginebrar es veuen alineades les 
construccions seguint la carena, sobre del 
bosc obac de la part superior de la foto. A 
la dreta es veu el més gran, fet el 1940 per 
presoners represaliats. L’ombra de la seva 
façana indica la seva magnitud. Mira al 
nord, cap a la carretera de la Collada, on 
apuntaven els canons per si fos necessari.
Va ser en aquest terrible context que en 
Josep Maria Guilera va ser capaç el 28 de 
febrer de l’any 1943 de posar la primera 
pedra del esquí alpí a Catalunya, i a tot 
l’estat, amb el remuntador de Font Ca-
naleta (als 1650 m), un petit telesquí de 
“Telesquis Pirenaicos SA”, l’empresa del 
seu soci i amic Ignasi Folch. A part de la 
misèria econòmica i la fam d’aquells anys, 
i la explicada situació política i militar, 
també s’afegien les kafkianes dificultats 
burocràtiques. En Joan també m’explica-
va què, com aquells estranys aparells de 
ferro pel transport d’esquiadors a la neu 
eren competència de les autoritats ferro-
viàries, el obtús funcionari de torn tenia 
clar que al final del “tren” calia posar el 
corresponent fanal vermell. Com que no 
hi va haver manera de fer-li entendre en 
les moltes gestions fetes, finalment en 
Josep Maria el va haver d’enganyar pia-
dosament, tenint sempre una llanterna 
vermella, penjada on li va rotar, per si 
anava la temuda inspecció. En un altra 
cas, tampoc va poder fer entendre que no 
es tractava d’un “Tiovivo”. Una dada, avui 
inimaginable, que no figura al document, 
és que el subministrament d’energia elèc-
trica es va haver de fer !des d’Alp!
El Nadal del 1946 es posar en marxa el 
telecadira que des del Xalet del CEC ac-
cedia al turó de la Perdiu (1567 - 1716), 
sobre Font Canaleta. I dos anys després 
el que connectava des de l’estació de fer-
rocarril de la RENFE (1435 - 1567). Però 
tot això es pot trobar a les biblioteques 
i hemer teques (o avui a Internet), i mai 
m’ha interessat ser d’historiador de cadi-
ra (ho deia al número precedent), sinó que 
del que jo he viscut directament, o com a 
mínim d’analitzar els comportaments in-
dividuals i col·lectius que han condicionat 
la història. Per això vull explicar en base 
a aquest preuat document d’en Joan, com 
en Josep Maria va haver de veure-se-les 
l’any 1952 amb quelcom molt pitjor que la 
terrible conjuntura ja explicada: l’enveja 

i la mala llet, tan habituals a casa nostra. 
Va ser quan “Telesquis Pirenaicos SA” va 
intentar construir el telesquí que des del 
Turó de la Perdiu accediria a la Costa Rasa 
a 2045 m, amb 600 metres de desnivell 
fins a l’Estació.
Amb les anteriors iniciatives aviat van 
aparèixer “Hoteles y Deportes de Super-
Molina S. A.” i “Empreses Rigat S. A.” per 
a aprofitar expectatives hoteleres i im-
mobiliàries. El primer problema fou que 
el 20 de novembre de 1951, ja començat 
l’hivern, van intentar tramitar un permís 
d’ocupació per a construir un telecabina 
des dels hotels de Super-Molina fins a Cos-
ta Rasa, però pels terrenys de “Telesquis 
Pirenaicos SA”, al que lògicament aquesta 
darrera es va oposar, impedint-ho, perquè 
a més ja tenia projectat el telesquí de Cos-
ta Rasa, que va tramitar formalment el 2 
de febrer del 1952.

Una lluita d’interessos

El problema va sorgir quan “Hoteles y De-
portes de Super-Molina S. A.” i “Empreses 
Rigat S. A.” van presentar escrits d’opo-
sició al projecte de “Telesquis Pirenaicos 
S. A.” amb “inexactitudes e imputaciones 
calumnioses”, com no podia ser d’una al-
tra manera. Front això, l’escriptura d’en 
Josep Maria és l’elaborat document on li 
va caldre demostrar la innocència del seu 
projecte, que finalment va ser aprovat, 
en bona part mercès a la honestedat, en 
aquest cas, del Ilmo. Sr. Auditor de Guerra 
de la Región, del Capitán General de Ca-
taluña y el General Jefe del Estado Mayor 
del Ejército (Rafael García-Valiño). Final-
ment, el 1953 es va poder accedir a Costa 
Rasa amb un nou telecadira. Es per això 
que “Empresas Rigat S. A.” va haver de fer 
el “Tele-ou” cap a l’altra banda, cap a la 

A mitja alçada de l’ortofoto de l’ICGC del Cap del Ginebrar es veuen alineades les cons-

truccions seguint la carena, sobre del bosc obac de la part superior de la foto. A la dreta 

es veu el més gran, fet el 1940 per presoners represaliats. L’ombra de la seva façana indica 

la seva magnitud. Mira al nord, cap a la carretera de la Collada, on apuntaven els canons 

per si fos necessari.
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Tossa d’Alp, que finalment fou inaugurat 
el mars de 1955. En una primera fase no-
més fins a la cota 2200 m (el Puig d’Alp), i 
en una segona fase l’any 1966 fins a la cota 
2517 m, conjuntament amb el restaurant 
Niu d’Àliga. És conegut que per un acci-
dent mortal de 3 usuaris el 13 de gener 
de 1969, tot va ser clausurat. A inicis dels 
anys 70 es van substituir per un telecadira 
i un telesquí, però fins aquesta temporada 
2019-2020 no ha estat possible arribar al 
mateix Niu d’Àliga

L’affaire

Tan aviat en Josep Maria va presentar el 
seu projecte de telecadira a Costa Rasa per 
la seva aprovació, “Empresas Rigat S. A.” el 
12 de febrer del 1952 y “Hoteles y Deportes 
Super-Molina S. A.” tres dies després, va 
presentar unes al·legacions, basades entre 
una sèrie d’arguments infundats i clares 
calumnies. Per exemple, en un accident 
el 16 de mars del 1947 en el Telecadira del 
Turó de la Perdiu. Com que la zona estava 
plena de militars, tres d’ells, per a entre-
tenir-se van fer bandejar les cadires fins 
que una d’elles es va enganxar a una de les 
pilones, fent descarrilar el cable. I un acci-
dent, el 4 de gener del mateix 1952, per la 
imprudència una usuària, que pel mateix 
ni tan sols va presentar reclamació. Això 
va ser aprofitat per tergiversar el fet, argu-
mentant deficiències greus del remunta-
dor i profetitzant-les pel nou que es volia 
construir. No tenen preu algunes respostes 
del Josep María com:

“... deseamos poner de manifiesto que el
propio impugnante de la seguridad de
nuestros Telesquís el Sr. Rigat, ha sido
durante el presente invierno un asiduo
concurrente a los mismos, usando el

Pase de libre circulación que esta
Sociedad puso graciosamente a su

disposición, y pormitiendo lo usaran sus
dos hijos menores de 15 años. A título

de comprobación nos permitimos
acompañar fotografía del Sr. Rigat

tomada a su llegada a Costa Rasa, sin
que el semblante del interesado se
reflejen los grandes peligros a que
voluntariamente se ha expuesto.”

També s’aportava com curiós argument, 
que en lloc d’un telecadira de pinça fixa 
que ja havien caigut en desús, ells pensa-
ven construir-los amb una nova tecnologia 
(el que avui diem “desembragable”, que la 

van utilitzar pel “tele-ou” del 1956, però 
quatre anys després!).
Totes les nombroses falses afirmacions de 
les al·legacions, estan perfectament des-
muntades. El document també reflexa el 
marc militar d’aquells anys i la total de-
pendència del Ejército en tot el que es feia 
a la zona. La documentació annexada és 
important. S’aporta documentació de la 
condemna que l’“Auditor de Guerra de la 
Región” va fer als tres militars causants 
del descarrilament del cable esmentat, un 
“Brigada”, un “Maestro armero” i un “Ma-
estro guarnicionero”, que a més van haver 
de fer-se càrrec d’una indemnització de 
“1.800 ptas.” pels danys causats al teleca-
dira. Sobre l’incident del 4 de gener del 
1952 s’adjunta un altra document històric 
per ell mateix, perquè possiblement sigui 
el primer que es pugui trobar de la brillant 
dedicació a la traumatologia del esquí del 
recordat “Pitu”. El 24 de mars del 1952, a 
l’any i mig d’haver-se llicenciat com a met-
ge, descriu les fractures en ambdues cames 
que li va haver de restituir a la clínica que 
ja tenia oberta a una habitació del Xalet del 
CEC. A part del que explico en el número 
415 anterior sobre el seu germà Jordi, amb 
ell com a metge, i amb la seva filla Beth 
com arquitecte paisatgista, vaig tenir més 
relació els anys 80’, per raó dels treballs en 
que van participar. Me’ls havia assignat 
la Generalitat, sobre la modernització de 
Núria i la introducció de la neu artificial, i 
sobre l’esquí nòrdic. Quan recordo allò, no 
puc oblidar que molts anys després, al mo-
rir-se el 2011, vaig trucar d’immediat a la 

Beth, amb la trista notícia que havia mort 
de càncer un any i mig abans i amb només 
53 anys. En Josep Maria va haver de plorar 
la seva estimada filla tot aquest temps.
Les “ombres” de la història de la Molina no 
només son de llavors. El 15 de febrer del 
2018, en una entrevista d’una cadena de 
televisió, el responsable de la mateixa esta-
ció d’esquí de la Molina (de la Generalitat), 
mig segle després ridiculitzava al

Guilera explicant la “seva” història: 

“... no et diré ara els noms ... hi havia un 
noi que a més pertanyia al CEC ... que era 

el “ideòleg” d’intentar ficar un remun-
tador a La Molina ... havia estat a Suïssa 
... havia conegut l’esquí ... havia conegut 
algun remuntador ... però clar, era com 

nosaltres, era un treballador i per tan no 
tenia el diner per poder-ho fer... en canvi 
es va enamorar d’una noia ... que tenia els 

diners ... que és el soci capitalista ...”

Unes malintencionades insinuacions que 
poc tenen a veure amb els fets reals expli-
cats, d’un “noi” que era enginyer, menys 
de qui va ser el seu solvent “soci”, l’Ignasi 
Folch ja comentat, o amb els seus Campi-
onats nacionals de fons conquerits, o ser 
Delegat del Comitè Olímpic Espanyol, en-
tre moltes altres responsabilitats i càrrecs.

El cas de l’esquí nòrdic, 

només 20 anys després 

d’aquest penós “affaire”

Es diu encertadament que els pobles que 
obliden la seva història, la tornen a repe-
tir. Quan amb 18 anys vaig arribar al CEC, 

Escriptura, deferència d’en Joan Calix

Llums i ombres de la història de la Molina i de l’esquí

El peu de foto de Guilera ho diu tot
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l’any 1967, els Guilera, Segalàs, Figueras... 
eren les “vaques sagrades”, a les que trac-
tava de Vostè. El tarannà científic, innova-
dor, solidari i social (i catalanista) del CEC 
era patent i, com a molts altres, em va im-
pregnar. Només havien passat 25 anys del 
primer remuntador de La Molina, però 
per a mi, a la meva edat, 25 anys ja era la 
prehistòria! I pensar que des de llavors ja 
han passat més de 50 anys més! En aquell 
curt període havia aparegut l’esquí alpí i 
pràcticament desaparegut l’esquí nòrdic 
de sempre. Només es practicava a nivell 
de la competició de fons. I també amb 
l’esquí de muntanya, en el que la UEC era 
capdavantera amb els històrics Pesarro-
dona, Blanc i Navarro, que s’emportaven 
tots els Rallys...
Per això em resultava normal que em 
plantegés iniciar els primers estudis 
d’innivació als Pirineus, parlar de fer 
“Estacions d’esquí nòrdic” i construir 
pistes de salts, promoure amb elles la 
seva pràctica entre el jovent, introduir la 
neu artificial que explicava el Guilera... El 
que no podia imaginar eren les enveges y 
putades que, com el que s’ha explicat de 
la Molina, van aparèixer des del primer 
moment. I per desgracia també dins del 
mateix CEC. Puc escriure el guió d’una 
pel·lícula de terror, sempre hi penso. 
Però no per revenja, com podria semblar 
el haver de posar noms encara massa 
reconeixibles, sinó pel que he dit, per 
reflexionar i perquè no es repeteixi la 
historia. Una història que com vaig dir 
en el número 415, fins i tot pot cobrar-
se víctimes i no només malmetre la 
feina feta. Amb la “Transició”, sempre 
vaig pensar que tot havia quedat 
“atado y bien atado”. Els capteniments 
insolidaris, l’enveja, la ignorància i els 
vicis intolerants i desinformatius de 
la Dictadura, no s’han perdut gens. A 
l’inrevés, el lerrouxisme encara s’ha 
potenciat més. El que va passar amb 
l’esquí nòrdic, concretament a mitjans 
dels 70’, va ser una petita mostra del que 
ha passat amb la recent radicalització. En 
aquells anys, els franquistes de llavors 
(com avui fa anàlogament l’extrema 
dreta) van utilitzar hàbilment alguns 
clubs d’esquí als que pertanyien, no 
només per a promoure l’esquí, sinó 
que sobretot per a anar en contra el 

CEC, simplement pel seu catalanisme 
cultural i tarannà democràtic. Però, 
¿quin ha estat el resultat? No gaire del 
que es pretenia, perquè sortosament la 
tradició social i cultural es manté, però 
en canvi, del brillant estat assolit per 
l’esquí nòrdic, com igualment ha passat 

amb l’esquí alpí, s’ha passat al penós estat 
esportiu-competitiu en que ens troben. Si 
algú es distreu a l’hivern veient Eurosport, 
només cal comparar-nos amb just pocs 
quilòmetres a l’altra banda dels Pirineus, 
o no diguem amb els Alps. O pitjor, amb 
països com Noruega, encara menys poblats 
que Catalunya.

En el dibuix es reconeixen a la part de dalt, el “Puigllansada” (2409 m) a sobre i a 

l’esquerra de Costa Rasa, els rocams de la Muntanya Sagrada tancant-la per la dreta, 

més a la dreta i molt al fons els dos bonys característics de la Comabella i al mig la 

Tossa d’Alp (2536 m) caient cap a Alp.

23 Bunkers de la “LiníaP”. Ubicacions: 

Marc Morralla Secases. Cartografia 
Alpina-Piolet



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. 
 




