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Josep Giró i Roca conquerint el seu primer títol nacional, júnior, a Sant Joan de l’Erm. Posteriorment va
participar als JJOO de 1980, 1984 i 1988. Foto A. Torcal, març 1974

El naixement de l’Escola
Catalana de l’Esport
Text i Fotografies de Carles Udina i Cobo
L’oportunitat de la “Transició” la recordo com l’època del “possibilisme polític”. A
Catalunya, llevat de la minimalista Aliança Popular i el més reeixit CDS (Centre
Democràtic i Social), el gruix dels polítics provenien de partits repressaliats per la
dictadura. Existia doncs una gran solidaritat entre ells i la prioritat dels interessos de
país totalment pel davant dels partidistes. Arreu, anessis on anessis, tots t’escoltaven i
t’ajudaven en qualsevol iniciativa de millora per al país. Això aviat va canviar, sobretot
a partir de mitjans dels 80’.
L’ensenyament de l’esquí i el bon “rollo” de la transició

D

e la solidaritat entre petits partits
repressaliats se’n va beneficiar
l’ensenyament de l’esquí. D’alguna
manera es volia trencar amb el monopoli,
la dècada anterior, de la Escuela
Española de Esquí (EEE). En aquell
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temps vaig viure com l’amic Andreu Rafa
lluitava per a què l’Escola d’Esquí de la
Molina del CEC, la primera i històrica de
l’Estat (1944), no fos tristament engolida
per la EEE. Tothom sap que la Molina
fou la primera estació d’esquí alpí de

Catalunya i l’Estat amb l’aparició dels
remuntadors que caracteritzen aquesta
modalitat (1943). Sense estacions és
difícil imaginar-se l’esquí actual, turístic
o competitiu, però sense ensenyants i
entrenadors, tampoc. Però, algú recorda
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avui l’Escola d’Esquí de la Molina? Tot i el ressorgiment de
l’esquí nòrdic als anys 70’, l’EEE menyspreava aquesta modalitat.
Iniciatives com l’Escola d’Esquí Nòrdic de Sant Joan de l’Erm
(en la qual, com a reconeixement vàrem posar a Jordi Pons de
director) o l’ACPEN (Associació Catalana de Professors d’Esquí
Nòrdic) van tenir una existència efímera. Però amb l’esmentat
possibilisme, valents com l’Eustaquí Giralt, creant a la Molina
una Escola independent de l’EEE, van posar una primera llavor
per l’esquí alpí, aguantant estoicament els boicots i malifetes dels
seus mateixos excompanys. I els corredors d’esquí alpí, farts de
la incompetència de l’EEE en la qual tot es basava en el “ponte
detrás mío y haz lo que yo”, van començar a anar al seu aire.
En aquell moment vaig proposar a Josep Lluís Vilaseca, primer
director de l’Esport de la Generalitat (avui Secretaria d’Esports),
aglutinar el que es feia en una estructura ternària comuna, amb:
1) el Centre d’Investigació Mèdic Esportiva de la Residència
Blume (el Centre d’Alt Rendiment [CAR] d’aquells anys),
2) la integració de l’INEF-C (Institut Nacional d’Educació
Física) com a referent pedagògic i metodològic, i
3) els corresponents tècnics de cada fe-deració esportiva.
Es tractava d’integrar-ho tot en una proposta metodològica
incontestable que s’allunyés de qualsevol retret o conflicte
polític i/o esportiu. I no només per a l’esquí sinó que per als
esports en general. El Centre d’Investigació Medico Esporti-va
de la Residència Blume, a tocar del despatx d’en Vilaseca, va
originar unes relacions entranyables amb tots els seus metges.
Un sorprenent col·lectiu cordial i divertit. August Castelló, Josep
Estruch, Ramon Balius, Frederic Balagué, a més de la filla del
darrer, Gloria Balagué que havia acabat de llicenciar-se en psicologia, i seguint els bons consells del seu pare es va especialitzar
en l’àmbit esportiu, pel que no va dubtar en col·laborar en els

Llibre de la tècnica d’enceratge per a l’esquí de fons,
d’Ulrich Wenger

dos cursos inicials. L’August, a més, era un expert muntanyenc
i alpinista de la Unió Excursionista de Gràcia, i com a metge va
esdevenir un reconegut especialista en les condicions d’alçada.
El 1975 Jesús Galilea va ser nomenat primer director del nou
INEF-C de Barcelona, fins al 1981. A més era metge vinculat a la
Blume, de manera que la idea li va venir com anell al dit. Llavors
no hi havia pràcticament connexió entre l’INEF-C i les Federacions. De seguida va aparèixer en Paco Seirul·lo (posteriorment
preparador físic del FC Barcelona), que en aquell moment era el
nou professor de Sistemes d’Entrenament de l’Institut (des del
1976). Allò va ser una benedicció per a tots els corredors d’esquí
alpins o de fons. Ens era terapèutic allò d’escoltar que hi ha molts
i diversos sistemes d’entrenament (també val per l’ensenyament,
en l’extrem oposat a la exclusiva “demostració” de l’EEE), i com
cada atleta és diferent, cal saber adaptar els possibles sistemes a
les seves peculiaritats.

L’esport d’alt rendiment i la formació
escolar

Llibre de fisiologia de l’esquí de fons d’Ulf Bergh, de
1974, la qual traducció al francés va acabar amb els
peculiars entrenaments "personals" de cadascun.

El 1980 vaig començar el projecte de modernització del cremallera i de l’estació de Núria i la innovadora instal·lació de neu
artificial. Aleshores el fred i els aqüífers del Puigmal haurien
permès fer neu per esquiar durant tot el curs escolar. De seguida
vàrem pensar en sortides diàries en tren dels escolars de Barcelona per promoure massivament l’esquí alpí, a imatge del que es
va fer a França amb De Gaulle. Però el projecte no es va comple11
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tar tot i doblar el pressupost... Pel que fa
a la possible Escola Catalana de l’Esport
(ECE) quedava a partir d’aquell moment
en mans d’en Vilaseca. Encara recordo
cada vegada que entrava al seu despatx i
m’anava a buscar el llibret de l’Estatut i
ensenyant-me l’article de la competència
en la formació de professionals de l’ensenyament em deia “Ho aconseguirem!”.
En l’esquí nòrdic érem els mateixos corredors els que exercíem de professors en
els cursets de promoció que anàvem organitzant arreu. El 8 de maig de 1977 a la
Basseta, i amb una espectacular nevada,
vàrem fer la reunió de professors d’esquí
nòrdic i entrenadors d’esquí de fons per
conformar el primers curs que aquell mateix any inauguraria l’Escola Catalana de
l’Esport sota el paraigua de la Generalitat,
a la Residència Blume d’Esplugues, amb
una vintena dels corredors de fons més
destacats, alguns dels quals fèiem de professors completant els metges de la Blume
i els professors de l’INEF-C. Els contactes
amb els experts de l’estranger era habi-

Carles Udina, Josep Lluís Vilaseca i Jordi Pujol

Esquema del currículum “intrínsec” per a la titulació de professors d’esquí nòrdic i entrenadors d’esquí de
fons, incorporat en el llibre esmentat
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Carta de delegació
del corredors
alpins, en les meves
gestions amb la
Generalitat

Ulrich Wenger al coll de Leix el desembre de 1978. Foto: J. Pons

tual, per exemple Heikki Kantola, entrenador de l’equip finlandès, al que es va
convidar el 17 de desembre de 1978 a Lles.
De les meves curses internacionals havia
fet amistat amb Ulrich Wenger, que posteriorment fou entrenador de l’equip suís
de biatló i professor del ETS Magglingen
(l’INEF suís). Al convidar-lo per intercanviar informació i posar-lo al corrent de la
iniciativa de l’ECE, va confessar-me que
ells no estaven a aquell nivell d’innovació
i qualitat formativa, i que traslladaria els
nostres criteris per tal d’intentar millorar
la seva formació.
El 1978 es va celebrar el segon curs de
professors i entrenadors d’esquí nòrdic,
ja amb 9 aspirants d’altres Federacions.
Atès que per evitar els habituals egos i
susceptibilitats encara no s’havia celebrat
la part pràctica final sobre neu del primer
curs, amb la complicitat de l’Ulrich com a
professor convidat, el 8 i 9 de desembre de
1978 a Sant Joan de l’Erm es va fer conjuntament la part pràctica dels dos cursos.
També el 1978, 16 corredors de l’elit alpina van celebrar el seu primer curs d’entrenadors d’esquí alpí. El de professors es
va ajornar per les tensions i negociacions
que hi havia amb l’EEE, com l’esmentada
escola de la Molina de l’Eustaqui que encara es considerava “pirata”. El 7 de juliol
de 1980, en Ferran Espiell de la UEC, els
germans Bisbe del CEC i altres, com a representants de l’equip alpí de la Federació,
em van delegar les gestions amb la Generalitat. Al llarg del 1980 també es van
encetar reunions amb responsables del
Consejo Superior de Deportes (CSD), del
qual es va obtenir un suport total. També
aprofitava per refrescar els contactes amb
ocasió dels meus viatges com a delegat de
l’Ajuntament de Barcelona per gestionar
amb la Junta de Energia Nuclear (JEN) el
desviament fora de la ciutat del tren amb
residus nuclears d’alta ràdio toxicitat que
circulava pel carrer Aragó, i que va generar l’enllaç Papiol Mollet, avui Rodalies
R8. A la vegada en Josep Lluís em va demanar la participació i ajut d’en Fidel Sust
que va ser integrat a la Direcció General, i
al que ja es postulava com el seu possible
successor quan deixés el càrrec. En Jaume
Rosell era el Cap Tècnic d’Estudis i Equipaments de la D. G. Fou el gestor del reguitzell de pavellons esportius que es van
anar construint arreu del país i membre
d’una família també íntimament lligada
al F. C. Barcelona. El 17 de febrer de 1981
va signar una primera convocatòria insti13
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Reunió al Palau de la Generalitat, el 19 de noviembre de 1980. Foto: Eugenio del Castillo, ANC

tucional, en una data que resultaria històrica pel que va succeir sis dies després.
A més dels temes de l’ECE i del projecte
de Núria, en la meva relació amb el president, encara s’afegia una tercera, la dels
JJOO del 1992. Durant el 1979 havia estat
tractant amb en Lluís Armet (Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques)
la conveniència d’uns Jocs Olímpics per
a la ciutat de Barcelona en base a un model, que esdevindria el “Model Barcelona”
dels Jocs. Un model que havia redactat per
encàrrec d’en Juan Antonio Samaranch a
mitjans dels 70’ per a promoure’s cap a
una futura Presidència del COI. Allò que
la importància d’uns Jocs no ha de ser la
celebració en si mateixa sinó en els beneficis infraestructurals, polítics, socials, de
desenvolupament econòmic i territorial, i
esportius que s’han de derivar. Així, quatre dies després del nomenament del Samaranch com a nou president del COI, a
través d’en Lluís, el 20 de juliol de 1980,
em vaig apressar a adreçar a l’alcalde de
Barcelona, Narcís Serra, un dossier amb
la necessitat de tal celebració, que va ser
assumida d’immediat per l’alcalde, a qui
vaig assessorar els següents mesos sobre el model territorial i descentralitzat
dels Jocs. Per a molts allò era un somni,
però utòpic pels innombrables problemes
i paranys a resoldre. I un dels molts era
evitar la lluita de protagonismes entre el
president i l’alcalde, amb el condicionant
obligat de que llavors era un alcalde qui
14

Carta de convocatòria del primer curs de l’Escola Catalana de l’Esport, que
s’inaugurava amb l’esquí i la seva Federació
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volia els Jocs. Fins i tot vaig demanar la
intervenció de l’expresident Tarradellas,
amb qui tenia accés directe pel meu cosí
Ernest, el seu secretari i biògraf. I amb en
Josep Lluís, li anava explicant i justificant
el que li deia al Narcís, perquè li traslladés
al president molt abans que els mitjans,
i així apaivagar-lo. En el seu conjunt era
una positiva activitat frenètica, ja que era
afegida a les meves responsabilitats laborals en l’àmbit del medi ambient i la salut.

L’Alfonso de Borbon
Per la seva educació a Suïssa, l’Alfonso
era un expert esquiador. A la Molina havia coincidit amb molts corredors alpins,
amb els quals va establir amistat. Això li
va donar una imatge de proximitat. I per
la seva acurada educació, especialment en
idiomes, també de competència personal.
Així el 1978 va accedir fàcilment a presidir la Federación Española de Esquí, que
de seguida va transformar en Real Federación de Deportes de Invierno com a estratègia per fer créixer el seu protagonisme social i polític, que va culminar amb la
presidència del Comité Olímpico Español
en una controvertida votació del 17 de
juliol de 1984. De seguida va considerar
prioritari mantenir l’estatus monopolític de l’Escuela Española de Esquí, ben a
l’inrevés del que era el corrent polític de la
“Transición”. Però el principal problema
al que s’enfrontava no era de competències
sinó el de l’indefensable model anacrònic
de l’EEE front el que proposava la ECE. I
per això no se li va acudir res millor que

provocar una reunió, exclusivament amb
mi, per a prometre’m la Direcció de l’EEE,
relegant progressivament a Eduardo Roldan a càrrecs superiors però honorífics, és
clar, sempre i quan actués amb exclusivitat a la RFEDI, i deixés la meva tasca a la
Generalitat. Finalment, el 19 de novembre
del 1980 es va convocar una reunió amb
ell i el president Pujol que van recollir alguns mitjans esportius, i que, òbviament,
no va portar a canviar res. Però just 6 dies
desprès de la convocatòria del Rosell, va
esdevenir el 23-F, que va suposar un sobtat canvi de la dinàmica política”. El president sempre molt ben informat, coneixia prou bé les aspiracions i simpaties de
l’Alfonso, per la qual cosa, juntament amb
en Josep Lluís Vilaseca em van preguntar
què havíem de fer amb l’Escola. Què els
podia respondre? Va ser el punt final de la
iniciativa que va restar congelada més de
10 anys, tot i que a manera de testimoni
del que s’havia fet, pocs mesos després es
va fer un decret de constitució de l’Escola. Com que ja estava programat el curs
es va celebrar tal com s’havia previst al
llarg dels mesos de març, abril i maig del
1981 però ja sense la part pràctica l’hivern
següent, això sí, amb algun participant
sud-americà. No va ser fins al 23 de febrer
de 1987 que es va signar un descafeïnat
conveni de col·laboració entre la RFEDI
i la Direcció d’Esport sobre els possibles
cursos de formació d’esquí. Com diu l’Enciclopèdia Catalana: “A la pràctica, però,
no fou fins a l’any 1994 que es regulà [per
la Generalitat] la formació i les titulacions
dels tècnics de l’àmbit de les activitats fí-

Llibre de l’esquí nòrdic del 1988, que
recollia tota la pedagogia dels cursos de la
ECE, i el currículum ja esmentat.

siques, esportives i especials”. I, malauradament molt lluny de les característiques
didàctiques inicials que s'han explicat.
Concloc amb una conversa a finals del
2019 amb en Joan Calix sobre els inicis de
la Molina i del Guilera, que a la llum del
seu preuat document notarial donaria
peu al meu article del número 419. En
Joan no em va saber enumerar totes les
moltes escoles acreditades que podien
donar titulacions de professors d'esquí...
Una més de les moltes explicacions del
cada dia més baix nivell competitiu
internacional de l'esquí català i estatal.

Equip de corredors d’esquí
alpí dels 70’. Segon i
tercer per la dreta Aureli
Bisbe (actual president de
l’estació de Baqueira-Beret)
i Adam Bisbe. Foto CEC
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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.

