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Informe sobre les possibilitats climatológiques i 
infraestructurals de la Cerdanya com a escenari 
d'uns jocs olimpics d'hivern 
per Caries Udlna 

l. Motivació (juliol 1977) 

En parlar, a primers de 1976, d'u
na possible renúncla de Lake Pla
cid (N.Y., U.S.A.) com a organitza
dar deis JJ.OO. d'hivern 1978, diver
ses persones relacionades amb 
I'esport mundial. i el moviment 
ol ímpic, van aprofitar la situació 
per promoure una proposta d'emer
gemeia que substituís Lake Placid 
per un lIoe del nostre Pirineu. 
El present treball es va redactar 
davant d'aquesta possibilitat per 
permetre una primera valoració de 
les possibilitats tecniques d'aques
ta organització. 
Finalment, en no renunciar Lake 
Placid a I'organització del JJ.OO., 
aquesta alternativa va quedar de 
moment, com a record. 

la motivació de "olimpisme és la 
unió entre els pobles a través de 
I'esport I per damunt de conve
nii!ncies economiques o polítiques 
parcialistes . Si uns Jocs són la se
nyera de I'olimpisme, res mlllor 
que celebrar-los en un lIoc i Inten
tar de suprimir unes separaclons, 
no ja entre diversos pobles , sinó, 
dins d'un mateix poble, motivades 
per una absurda divlsió que, segles 
enrera, va dissociar un país en tres 
administracions estatals diferents. 

El que realment interessa d'obte
nir a I'olimpisme, mitjam;ant uns 
Jocs, no són les marques aconse
guides o la perfecció tecnica de 
I'organització. Per sobre d'aixo 
compten les millores humanes, so
cials i culturals que se 'n derivin , 

la idea d'uns JJ .OO. a la Cerda
nya era, fa només un O dos anys, 
una altra utopia deis inevitables 
idealistes que, diuen, hi ha pertot 
arreu. Avui, tot I que de moment no 
existeixen posslbilitats concretes 
per a realitzar-Ios, la situació socio
política del pafs dóna una altra 
perspectiva a aquesta idea que 
se'ns comem;:a a presentar fins I tot 
com necessarla. 

En previsló de I'estranyesa que a 
morts pot produir de no veure In
closa la Vall d'Aran en el treball, val 
la pena d'aclair que si bé aquell l10c 

fóra ideal per a organitzar uns cam
pionats del món d'esquí al pi, aqu[ 
estem parlant d 'uns JJ.oO. d'hivern 
i ni I'esquí és només esquí alpi, ni 
uns Jocs Olfmpics d'hivern són no
més esqui, 

t S justament al contrari: en uns 
Jocs, les proves d'esqui nordic, en 
nombre de dotze (fons, salts, bia
thlon i combinada nordica) són el 
nucli deis Jocs, seguid es del pati
natge de velocitat, amb vuit, I'esquí 
alpí amb sis, tres el patinatge artís
tic i les ruges, dos el bobsleigh i 
una el hoquei sobre gel. 

La qualitat i quantitat de la neu 
I!'n un punt donat de la Cerdanya és 
idéntica a la d 'un altre similar de la 
Vall d'Aran, situat pero entre 200 i 
250 m, més baix. Aquesta diferencia 
no origina cap altra dificultat que 
empla~ar els escenaris alpins de la 
Cerdanya dos hectometres més 
amunt del que caldria fer-ho a la 
Vall d'Aran. 

En canvi, a l'Alt Urgell. es troben 
temperatures més baixes que no 
pas a la Val! d'Aran, Aquesta cir
cumstancia s 'ha de tenir mo[t en 
compte en els recorreguts de pro
ves nordiques, que requereixen una 
maxima fredor de la neu. 

l'estudi original incloIa un extens 
capitol sobre la infraestructura de 
[es comunicacions, Aquest tema , 
ampliat a tot Catalunya, apareixera 
publicat dins de [a ponencia d'es
quí de I'ambit de I'esport i el lIeu
re del Congrés de Cultura Catalana . 
Hem cregut, doncs , oportú d'ome
tre'l. 

11. METEOROLOGIA 

Un estudi meteorologic és sem
pre extens i difícilment sintetit.:';i
ble., 

A taJl d'informació general . sera 
més adient de substituir-lo per uns 
quadres amb valors determinades 
deis fenomens meteoro[ogics més 
representatius, un mapa d'isotermi
ques reduIdes al nivell del mar, cor
responents a les temperatures mlt
Janes del mes de febrer, i un altre 
amb I'alc;:ada de la cota representa-

t iva d'una innivació de cinc mesos 
(a [c;:ada necessari a perque la neu 
cobreixi de manera continuada duo 
rant una mitjana de cinc mesos 
I'any un terreny pla, desprovist de 
vegetaci ó. pero arrecerat del vent). 

S'han tractat les comarques del 
Capci r , Cerdanya i A[t Urgell , si bé 
es fan també referencies a altres 
comarques pi ri nenques com la Vall 
d'Aran. 

En els dos quadres adjunts to1: 
SÓn valors mitjanes, lIevat que es 
digui el contrari , de prospeccions 
meteorologiques di rectes, d 'estudis 
de periodes compresos entre vuit i 
t renta anys . 

Quan es parla de la durada de la 
neu d' _x M dies, cal sobreentendre 
Que és d'una manera continuada, 
prescindint d'intervals discontinus. 

S'ha de tenir en compte que el 
fet que la neu cobreixi el sol no 
significa que sigui una neu esquia· 
ble. Ha d'existir un gruix mmlm 
{que sera fundó de la superficie 
del terreny: prats, rocam, etc.). 

En general. a la Cerdanya, les es
pessors que assoleix la neu en lIocs 
on es manté menys de quatre me
sos, són escasses . Aquest fet s 'ha 
de sumar a les variacions habituals 
de les cond icions de neu, Que exi
geixen durades de més de quatre 
mesos {una mica mes o una mica 
menys, segons els lIocs} per a co
men~ar a tenir garanties mínimes 
d 'innivació en aquella zona , 

nI. DATES DE CELEBRACló 

Els Jocs Olímpics es celebren al 
vo[tant del mes de febrer. Diversos 
factors en condicionen les dates 
exactes. El factor primordial que ha 
de f ixar-Ies es [a climatologia, ja 
que la baixa latitud {42° 30' deis Pi
rineus} . I'aleatorietat deis fenO
mens meteoro[ogics, i més concre
tament de la neu, plantegen uns 
prob[emes que requeriran una es
crupulosa solució. 

En general, al Pirineu, els mesos 
de desembre i gener s6n els més 
secs de I'any. Durant aquest perío
de, [a neu cobreix el terreny per la 
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Corbes isonivals, o sigui all;ades ne, 
cessarics per a la permanencia i con· 
servació de la neu en condic ions ópti
mes dura/JI cinc mesos seguils en 
lIocs plans i protegits del vento .,. 

seva acumulació en els mesas an
teriors, més que no per les precipi · 
tacions reals. Per aixo és freqüent 
que a les cotes baixes, als lIocs on 
no se n'ha acumulat ptou, desepare· 
gui pel gener. Exemp les recents 
en són els geners de 1975 i 1976. 

A la Cerdanya es produeix una 
variant més negativa: el mes de ge-

" , , 
! 

ner, són més freqüents les prec ipi
tacions locals calides originades al 
Mediterrani. les quals produeixen 
pluges per sota de cotes notable· 
ment altes. 

A finals de gener i principis de 
febrer, les cond icions de neu es 
normalitzen: augmenten gradual
ment les espessors de neu que, a 

TEMPERATURES i PREC.IPiTAc.iONS DeL MES DE FE81<ER 
Alt"ra m Temp. mitJ. ,.. ¡tJ. m .. ",. MaJ' m¡n· 

ADRAlL (Alt Urge!l) 630 Z'6·C 9'8 · -4'9· 

STo JOAN OE L'E~M (Alt ul1jell) 1680 -5'7 · -1 '1 • - 10'3 ' 
LA MOlitJA (Cerd¡fl~a) 1700 
lA VAQUEiRA (Vall d'Ar¿jn) 1460 

-1'S" Z'2 o - 5'1" 
- l'S· Z'8 · -6'Z' 

JACA (Pir;n!" d'OSc.a) 820 4'8 " , 1 

N ivo~iTAT ANUAL 

Isotermes red¡údes !'jI nivell del miJr. 
Ca/ rCIJ/<Jrc<Jr la depressió termica de 
/"AII Urgell, cOlltrastada amb relevaGÍo 
de {,1 temperatura a la CerdalJyb .,. 

, 
, 
¡ 
~ 

les cotes baixes, tornen a minvar 
cap a principis de man;:: a les cotes 
més altes, a principis d·abril. 

Per tot aixo, uns JJ.OO. no hau· 
rien de celebrar-se fora de l periode 
compres entre el 5 de febrer i 1"1 de 
mare; si hom vol tenir prou garan
tíes d'ex isténcia de neu. 

Pre,. mm/m~ Oin pl"Ja Die~ fl(oJ 

44 5'6 2', 
82 0'3 9'0 
59 O'' B', 
1 1 1 
58 1 1 

Alt"ril Temperada iMi"clC;ió (ontinuiI O"rd da de. la fl~U ú""¡" de la I\~" 

PUiGMAl (Coma de l'Emb"t) 

(Oba9cl del bf¡sc;) 
lA MOLiNA (rorrent lIIegre) 

(Tosa de la Pía) 
(Observatori) 
(la 118sella) 

ST.JDAN OE L'ERM (La Basseta) 
(EiJCida de Hont.) 

VAlL O'ARAN (Port de 101 Bonai9ua) 
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2500 
2000 
Z040 
1990 
1700 
16Z0 
1680 
2100 
2080 

25 Oct. 10Jun . 
25 Nov. 3 Mai. 
22 No". 10Mai . 

18 Des . 18 Mar. 
Z Des . 14. Abr. 
8 NoV. 30 Mai . 

12 Nov. 22Mai. 

DiU ttuu 8 f~bcer "2.2 febl"(r 

225 7'5 150 175 
156 S'' 60 60 
168 5'6 65 15 

90 3'0 25 35 
132 4a 60 BO 
202 6'1 130 165 
190 6'3 160 195 



VI. ESQUi AlPi 

A par! les condicions cJimatiques 
adequades i J'existencia de una su
perficie ondulada per a realitzar les 
preves nordiques, la preva d'esqui 
de deseen s masculi (que requereix 
un desnivefl entre 800 i 1.000 m_) 
és la dificultat tecnica i geogratica 
més greu que es planteja. 

Per sort. el Pirineu és prOdig en 
desnivells. especialment a la Cer
danya. amb nombrosos cims entre 
els 2.400 i 2.900 m. Els 1I0cs més 
adequats, per tradició 1 caraeterísti· 
ques tecniques. són el Puigmal, 
amb les seves tres comes, la d'Er, 
la de Segre i la d 'Eina: la Molina. 
Fon! Romeu, el Cambra'dase, les 
Ang les i Porte-Puimoren. Tots ells 
disten entre 15 i 20 km. de Puigcer
da, la capital de la Cerdanya, a la 
frontera hispane-francesa. 

Per tot aixo es podrla pensa r en 
la possib ilitat de repartir les sis 

proves alpines entre els sis lIoes 
esmentats. 

LA MOLlNA 

l a Molina, la Masella I la Tossa 
d'Alp formen una sola estació d'es
quí, per bé que no manquen els dis
sidents que ho neguen. Des del des
cobriment i promoció , a principis de 
seg le. la Ma l ina, per raó de les ne
cess itats tur ístiques. ha incremen
tal la seva extensió amb les plestes 
de Font Canaleta (Súper Molina) I 
la Tossa . S'ha convi ngut en anome
nar els vessants N i NE de la Tossa 
. Ia Masella · . seguin! una absurda 
tendencia de disgregació -quan 
avul les estacions tenen tendenc ia 
a connectar-se per unificar serveis . 
Tal vegada, pensant en uns JJ.OO., 
es podria acabar amb aquesta ten
dencia J aconseguir que la Mol ina 
recuperés el seu anlle prest igi. 

Hi ha una pista de descens a la 

Des de la coma d'en Gare/a, sobre el 
eoll de Puimorén, es veuen els exten
sos r8SOS de la coma de Pedrons /Hu
m/nats pel sol, 8mb el eoll d'Envalira 
/ el munf8nyam que tanea el e/re de 
Pessans al fans. ... 

L, 
,., . ~ .. 

• .. . (1( . ," ; ~" " .. , '., .. ' , 

, ' ,11 
• " 

Coma Pregona de la Masella, de 
B70 m. de desnivel! (2.500-1.630 m). 
Hauria d'acond iciar·se, ja que té 
una superficie massa plena de sots 
i en algun Ifoc és estreta. La difi· 
cultat mes greu és la duració mito 
¡ana de la neu a la cota 1.630 (ne
mes 96 dies). amb espessors de ne
mes 30 cm. el mes de febrero Seria , 
dones, indispensable disposar d'una 
pista de reserva amb millors condi
cions de neu. Aquest lIoc seria més 
adequat per a un slalom gegant fe· 
mení. que podria marcar-se entre 
les cotes 2.500-2060, on la neu es 
manté 174 dies (5,8 mesos) . 

la Coma d'Oriola , entre les cotes 
2.500-1 .900 (1 50 dies = 5 mesos) 
pOdria uti1itzar-se per al descens fe
mení , si a la Coma Pregona es mar
cava el mascul í, encara que tóra 
més aconsellable de f er-hi els sta-
10m s gegants, pr lncipalment el mas
culí. 

En qualsevol cas, caldria millora r 
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La coma d'Oriofa, a la Mollna, el mes 
de maig, a la cota. 2.000 m. El tracal 
da la pista que s'hi pot es/ab/ir, pro
tegida del sol I del vent, s'inicla a la 
Tosa d·Alp. a 2.537 m., que {us t es veu 
al fons. ... 

e ls remuntadors mecanics amb un 
telecabina per evitar els intrincats 
enlla"os deis telecadires actuals. 
Caldria enlla~ar la zona de la Mase
lIa amb el ferrocarril, des de !'esta
ció d'Alp, amb un teleferic O tele
cad ira. ultra modern ltzar el ferro
carri l que és tema del capitol de co
mun icac ions. 

FONT ROMEU 

Junt amb la Molina es I'estac ió 
amb més tradició ¡ hi storia de la 
Cerdanya, motiu suficient per a ce
lebrar alguna de le::; proves alpines 
a cada lIoc. Considerant el s pocs 
desn ivell s de I'estació (maxim de 
400 m.) només podrla ser escenari 
del slalom gegant femen; o deis es
pecials. El primp.r es podria marcar 
a la pista existent al Pla de is Ave-
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lIans, cota 2.120-1.720 (118 dies, 
3. 9 mesas). El se90n, paraHela
men t al primer, peró una mica més 
cap a J'est , per assolir pendents 
Olés acusats al Roc de la Ca lma, 
ent re les cotes 2.120-1.900 (150 
dies, 5 mesos) . 

CAMBAADASE ( MONTLLUiS ) 

Aquesta idíHica muntanya de 
2.711 m. permet acolli r totes les 
proves alpines. especia lment el 
deseen s mascul l, entre les cotes 
2.500-1.630. 8mb J' habitual Inconve
nient de les poques garantles de 
neu (102 dies. o 3. 4 mesos de neu 
a la cota inferior. 

En qualsevol caso caldr ia millorar 
els remuntadors mecanics amb un 
telecabina o teieferic fins al Gim 
mateix. un telecadi ra i un telesquí. 

lES ANGlES 

Estae ió veina de Font Aomeu, és 
el princ ipal centre d 'esquí alpi del 
Cape ir . Igual com Font Romeu, per 
raó deis desnivel1s. només podria 
acoll ir els slaloms especial s i el 
slillom gegan t femení. Al peu del 
Foyer Sportif. entre les cot c"::s 2.100-
1.900 (159 dies ° S, 3 mesos de 
neul. els slalorns tindrien I'eseena
ri adient . 

POATE-.PUIMOREN 

En aquesta estadó de la Cerda
nya. amb unes caracterisUques cli
mato lógiques propies de l'Aríeja, 
seria possible ce lebrar qua lsevol de 
les competicions alpines . a condició 
d 'equipar la zona de Pedrons . Per 
aixCl. el eriteri per a establi r quina 



prava s'hi podria celebrar hauria 
d'ésser eliminatiu: és a dir, es po
dria programar una prava que per 
raons del desnivell o de durada de 
neu oferis dificultats per a reallt
zar-la en un altre lIoc, com podrien 
ser els slaloms gegants. 

PUIGMAL 

Aquest massis compren: orlenta
des a I'E, les zones de la Font Alba 
i Ntra. Sra. de Núria, i a 1'0 la Vall 
Sabollera, la Coma d'Er. la del Se
gre i la d'Eina. 

Les dues primeres no són acces
si bies directament per carretera o 
ferrocarril des de la Cerdanya, ja 
que corresponen a la Vall del Fre· 
ser. La Vall Sabollera té la maxima 
altitud a la cota 2.480 (Pla de Sa
lines) . 

Les comes d 'Er, Segre i Eina són, 
dones, les mes interessants per la 
seva utilització com a escenari 
competitiu deis JJ.OO. El seu pro
blema principal radica en els acces
sos j en la inexistencia d'equipa
ment (lIevat d'una part de la Coma 
d'Er). 

Existeix un projecte frances so
bre la zona, iniciat parcialment, que 
caldria coneixer. 

Coma d'Er 

La Coma d'Er i la seva veIna, la 
Val! Sabollera, són les úniques que 
disposen d 'un minim d'equipament. 

L'accés es fa tot aprofitant una 
pista forestal ja existent, enmig del 
base, a la part obaga i a mig ves
santo Aquestes condicions la fan el 
més desencertat deis accesos al 
pie de I'hivern, a més de limitar en 
un 30 % el desnivell esquiable del 
mateix bosc que travessa. 

Caldria dones corregir I'accés, a 
ser possible des de la cota 1.600 
fins a assolir el fons de la coma a 
la cota 2.000 per terrenys assole
lIats i menys exposats a quedar tan
cats en temporades de neu abun
dant. Des d'aquest punt, el Puigmal 
(2.912) seria accessible mitjam;:ant 
un teleferic (900 m. de desnivel!, 

2.200 m. de recorregutl que molt 
poss iblement ja deu estar projectat. 

Aquí es podria marcar un des
cens entre les cotes 2.905-2.070 
(835 m. de desnivell) (170 dies:::: 
5. 6 mesas de neu a I'última cota). 
Els principa ls inconvenients són : el 
fort pendent de la pala O del Puig
mal que obligaria a marcar un des
cens que, al meu parer, seria tecni
cament desllu'it, tal com va ésser el 
de Sapporro 1972, que era un entre
mig entre un descens i un slalom 
gegant. També hi ha I'inconvenient 
de I'excessiva exposició al vent en
tre les cotes 2.600 i 2.900. 

Al costat del Puigmal. i com un 
deis seus contraforts, trobem el Pas 
deis LIad res (2.662 m.l que perme
tria el marcatge de slaloms gegants 
ben arrecerats del vent fins a la co
ta 2.000. 

Coma de Segre 

No hi ha accés per a automobils. 
Per utilitzar aquesta zona caldria 
construir I'accés des de lIo (1.460) 
fins al refugi de la Culassa (1.840) 
per sobre les Gorges del Segre i 
amb un recorregut de 6 km . (5.8 % 
pendent mitia) per una solana too 
talment desproveTda de problemes 

Una vista de la coma d·Er. duraflt una 
ellcursió d'esqui de mufltanya al Puig
mal. Mes de ¡uny. ... 

de neu. 
les cotes extremes de la coma 

són 2.840-1 .840. lIeugerament més 
baixes que les d'Er , pero sobrada
ment compensades per la seva mi
liar or ientació i protegides del vento 

Entre les cotes 2.790-1 .840 (150 
dies o 5 mesas de neu). fóra possi
ble de realitzar un descens de 950 
metres de desnivel!. similar al de la 
Coma d·Er. sen se el greu problema 
del vento L'únic problema seria I'a
condiciament de la pista entre les 
cotes 1.900-2.100 resoluble mitjan· 
pnt la utilització de maquinaria per 
a moviment de terres. 

La Coma del Segre és la més in
teressant del massis del Puigmal 
per tal com és la que té més desn;
vells, és més ben orientada i prote
gida j la seva base és més baixa , 
facilitant-ne I'accés. A més. des de 
la Coma es pot accedir a qualsevol 
de les altres dues, aixi com a Nú
ria i Font Alba . 

Coma d'Eina 

La seva orientació i protecció és 
perfecta. pero la base. a 2.300 m., 
és massa elevada per a acced ir-hi 
per carretera. i més si tenim en 
compte fa seva poca extensió. El 
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El massís del Pulgmal, amb les poss!
bIes instaHac!ons meclJnlques I les zo
nes esquiables que sumen un total de 
42 Km! , ofereix una durada de neu 
d'uns cinc mesos, pel cap baix, Obser
veu,hl el curt i asso/ellat accés a la 
coma del Segre i la variant per la 
solana de la coma d'Er. • 

i 

seu acces ideal fóra la Coma del 
Segre mitjanl;ant un telecabina al 
Pic de Finestrelles (2.827), que se-
para ambdues comes , 

Seria un lioc ideal per a progra
mar les pistes de reserva deis sla
loms gegants, masculí i femení, ja 
que a la cota 2.340 la neu es manté 
una mltjana de 198 dies (6,6 me-
sos) . 
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Val! de Font Alba i Núria 

Aquestes valls dirigides des del 
cim del Puigmal cap a I'est, juga
rien també un paper important en 
els JJ.OO., especialment la de Font 
Alba. 

la val! de Font Alba transcorre 
entre les cotes 1.900-2.900 i es si
tuada damunt el poble de Oueralbs, 
comunicat per carretera i ferroca-

rr il amb Barcelona, a només 130 km 
de distancia. 

Suposant que es milloressin els 
mitjans de comunícació, requisit 
imprescindible per a realitzar uns 
Jocs, el trajecte Barcelona-Oueralbs 
podria realitzar-se en una mica mes 
d'una hora , sense dificultat, o en 
mes temps, utilitzant la carretera. 

Des de I'estació de Oueralbs (co
ta 1.200) un teleferic de 2.000 me
tres de longitud i 900 de desnivel l 
connectaria aquest poble amb la 
Font Alba i, des d'aquest punt. un 
altre de 3.200 m. de longitud i 800 
metres de desnivell accediria al 
Puigma l, des d'on es podría baixar 
f íns a Núria , la Coma d'Er, la del 
Segre i, a través d'aquestes, a la 
Vall Sabollera i Coma d'Eina. 

El cremallera ja existent entre 
Oueralbs ¡ el santuari de Núria, un 
cop modernitzat, permetria d 'acce
dir al Santuari i d'aquí novament 
al Puigmal per la Coma de I'Embut. 
D'aquesta manera, cinc estacions 
d'esqui quedarien perfectament con
nectades j els escenaris de diver
ses proves alpines estarien a poc 
més d'una hora de viatge de Barce
lona, evitant així la volta del túnel 
Toses-Puigcerda: que quasi duplica
ria el trajecte per més bé que no es 
volgués acond iciar , 

Per altra banda, aix í quedaria tan
cada I'absurda idea de construi r 
una carretera tins a Núria, que a 
sobre de tots els inconvenients eco
log ics i paisatgístics, ben coneguts 
per tots. tallaria les pistes de Font 
A lba que tenen unes possibilitats 
per a I'esqui millors que les del 
mateix Santuari de Núria. 

V_ PRESENCIA O'ANDORRA 

la ¡nclusió d'Andorra com a ter
cer país organitzador de is Jocs fóra 
un factor positiu importantíssim, 
No obstant. per a possibili tar-ho se
ria imprescindible evitar el dificil 
acces pel port db lPuimoren (1 ,915) 
i el d'Enval ira (2 .404) , accesos so
bre els quals no pot garantir-se, 
amb absoluta seguretat. la v iabil itat 
en pie hivern. A més, la distancia 



Cafta vafl de fa Valira i la coma de 
Pedrons, amb les instaHacions mm· 
niques ; fes zones esquiables. flxeu· 
vos en les variants de les carreteres, 
amb la supress/6 deis coffs d'Envallra 
(2.409 m,) I Puimoren (1_920 m.), mrt· 
jant;;anf dos tunels de 3,8 Km. (cotes 
1.940 E. r 1.995 W) r 4 Km. (cotes 
1.620 S, r 1.640 N.) respectivament. 

per carretera entre Puigcerda o 
Bourg Madame i el circ d'Envallra 
és de 43 km., 21 deis quals transo 
corren per sobre la cota 1.600, amb 
freqüents trams de més del a % de 
pendent. 

Per tal d'evitar aquesta dificultat, 
ca ldria obrir dos túnels per sota el 
porto Aixo, a curt termini semb la 
utOplc. Soposant la real ització d'a· 
quest feli¡; projecte, Andorra seria 
un Iloc immillorable per a situar la 
pista de bobsleigh i luges, ¡ sobre
tot, les pistes de reserva d 'esqui 
alpí. 

ZQNES DE RESERVA 
O'ESaUI ALPI 

Coma de Pedrons 

Actualment esta tallada per la 
carretera d'accés al Pas de la Casa 
des de Fran¡;a. Aquest inconvenfent 
podria quedar resolt per les va· 
riants deis tUnefs. Es terr itori 
frances. 

Compren 4 km~ (dos d'amplada, 
entre I'Arieja I el Torrent Baladra, 

Alxó I la variant de I'accés a Andorra 
per la Solana redulrls el temps de 
vis/ge, de les dues hores actuafment 
necess~ries per a cobrir els 43 Km. 
que separen PulgcerdiJ I Soldeu, a uns 
30 minuta per a cobrlr només 29 Km. 
sense cap deis dos col/s, sense neu 
ni slnuositats. • 

per dos de longitud, entre les co
tes 1.1()()'2.100 orientades al N., to
talment aprofi tables). 

Ultra poder-hi tra¡;ar tant els sla
loms com els slAloms gegants 
(exlst eixen els pendents adients 
per a ambdós casos), s'hl podri a 
tra¡;ar un descens ent re les cotes 
1.810·2.670. 

La duració mitjana de la neu a la 
cota 1 .870 en aquest 1I0c és de 160 
dles (5,3 mesos). semblant a la de 
fa cota 2.010, on finalltzarla el des· 
cens del Pu igmal. El descens del 
Segre acabaria a la cota 1.840. amb 
138 dies d'innivacló (4,6 mesos). 
que difereix en 22 dles. Si bé és 
una mica més, no n'hi ha prou en· 
cara per a consi derar de reserva 
aquest lIoc. Per alxo aquesta solu
ció no aportaria cap nou avantatge 
per al descens masculf, pero seria 
molt adequada per al femení I els 
slAloms que podrien 'inalitzar a la 
cota 2.050, amb una duracló de neu 
de 180 dies (6 mesas) . la zona hao. 
rla d 'equ ipar-se amb un telecabina 
(1.770·2670) idos telesqufs . 

A més de la seva possible milit· 

zació com a pista de reserva, la Co
ma de Pedrons seria interessant 
des del punt de vista turístic: és 
termenera amb restacló d'esquí de 
Porte. Pu lm or~n, la superficie ac
tual de la qual és només de 4 km2¡ 
aixl es veu rla augmentada amb els 
4 km~ de Pedrons I 4 km2 més del 
vessant nord del ColI dE; PuimorEm. 
Actualment aquests 1I0cs estan inu
tilitzats per la carretera que els t ra
vessa. l es posslbllitats de I'estacló 
es tr iplicarien I el seu accés des de 
I'Arieja seria rapid i segur. 

La zona del Pas de la Casa, on 
actualment es troben les pistes 
d'esqui, pot conslderar·se inclosa 
en la Coma de Pedrons, at es que 
n'és termenera I la seva superficie 
és només de mig km2 amb 500 m. 
de desnivell mAxlm, xifres que per
meten apreciar la magnitud de la 
Coma de Pedrons i vessant nord de 
Puimorim. 

Envallra 

Per la seva bellesa, vegetació [ 
mínima exposlcló als vents, seria 
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Des del coll Blanc d'Envalira, a 2.550 m., 
sobre el Pas de la Casa, es pot veure 
la val! de la Va/lra i les val/s afluents 
d'lncles í Ransol. Aquesta última tan
cada pel pic de Serrera, que s'aprecia 
a /"esquerra de les en/enes de la Radio 
de les Val/s . ... 

el lIoc ideal per a les pistes de re
serva. Compren 20 km~ de prats i 
bascas, tota lment aprofitables (11 
km. d'ample des de Soldeu fins al 
Port d'Envalira , per 1,8 km. de lon
gitud amb un desnivell constant de 
600-700 m.) . la duració mínima de 
la neu és de 150 dies (5 mesas) a 
Soldeu. cota 1.800. S'hi conserva 
192 dies (6,4 mesas) als vessant 
nord del Grau Roig, cota 2.100. 

Fóra un lIoc prou ampli per a tra
car la pista ' de bobsleigh i luges 
entre les cotes 2.050 a 2.160 del 
bosc (evitant així l'acci6 del sol 
sobre el gelJ. En aquest 110c la tem
peratura mitjana, a mitjan febrer, 
és de _ 6° C, que per a ésser asso
!ida a la Cerdanya ens obligaria a 
situa r-nos a la cota 2.300. Totes les 
pistes de reserva deis slaloms s'hi 
podrien traear, pero no permetría 
més que un deseen s de 700 m. de 
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desn ivell (cotes 2.080-2.780), si bé 
amb una durada de neu de 195 dies. 
notablement superior als 170 dies 
de Pedrons i als 175 del Puigmal. 

A Envalira ca ldria instaHar diver
sos remuntadors mecanics comple
mentaris, fet que requeriria efec
tuar una planificaci6 i programació 
adequada de la zona, que controlés 
les negociacions urbanistiques an
dorranes, de caTacter oportuni sta , 
mancades de cap visió de futur i 
respecte ecológic. 

Pic de Serrera 

Si bé la zona del Puigmal permet 
acollir les pistes de reserva deis 
sltl loms , en estar situats aquests 
sobre els 2.300 m. amb una inníva
ció mitjana de 200 dies i una excel
lent orientació, el descens, que as
soleix cotes més baixes (2.070), i 

el seu recorregut notablement ex
posat al vent, no quedaria plena
ment solucionat en el pitjor del ca
sos . El descens del Pic del Segre 
estaria arrecerat del vent pero la 
durada de neu hi és inferior. 

Envalira i el Grau Roig disposen 
de més neu pero amb menys desni
vell i aleada . l a solució que englo
baria desn ivell. aleada i neu, per a 
garantir totalment la realltzació d'un 
descens seria el Pic de SerreTa, de 
2.912 m. Els seus vessants excep
cionals s6n ja prou coneguts 
per qualsevol esqUiador de munta
nya. especialment el de I'oest, so
bre el Pla de Sorteny , a 2.070 m. 

El Pic de Serrera seria accessib le 
mitjaneant un telecabina des de les 
bordes de Ranso! (1950) de 3.500 
metres de longitud i 960 de des ni
vell . Les bordes de Ransol són ac
tualment accessibles per carretera 



(no asfaltada en els tres últims 
km.) , i estan a només 10 km. de la 
boca oest del túnel del Valira . Per 
tant, a 39 de Pulgcerda (30 km. se
peraven el mont Eniwa, on es cele
bra el descens deis JJ .OO. de 1972, 
de la seva seu. a Sapporo) . 

El tralfat deis descens pOdrla di
rigir-se indistintament cap a roest 
(Pla de Sorteny) o cap a I'est (Bor
des de Ransol), I f lna lltzar en amb
dós casos a la cota 2.070 (amb 
840 m. de desnlvell), on la neu dura 
una mit jana de 192 dles (6, 4 me
sos). amb gruixos cons iderable· 
ment més grans Que no a la zona 
del Puigmal. 

RESUM 

Pel que s'ha dit al comen~ament. 

una solució suggestiva a nempla~a
ment de les proves alpines seria: 

sos, ni a 6 mesas els 110es de re
serva. 

Cent cinquanta dies d'innivació 
(5,0 mesas) és un període prou pro
longat per a assegurar la Improba
bilitat d'haver de recórrer a 1I0es 
de reserva. Les espessors mltJanes 
durant el mes de febrer per la Cer
danya, en Iloes amb una tal durada 
de la neu, és de 45 em. a pr lmers 
de febrer i 55 a finals. 

Per altra banda, s6n utllltzades 
les sis estacions d·esquí de la Cer
danya, amb el que sera posSible 
una major coHaboració per part d'a
questes, sen se que. en cap cas, els 
escenaris de les competicions es· 
tigu in a distancies de més de 20 
km. del centre olímpic (com en les 
dues anteriors edicions deis Jocs) . 

l es pistes de reserva també re· 
partides al vol tant del centre, dis· 
tarien més (39 km. el pic de Serre-

, . Descens masculí Pulgmal (Segre) 2790-1840 150 (5,0) 

2. Descens femenr Cambradase 2560-1940 156 (5,2) 

3. Slalom G. masculí La Molina (Orlola) 2500-1960 160 (5,3) 
4. SIalom G. femení Porte· Puimorén 2300-1870 168 (5,6) 
5. Slalom masculí Font Romeu 2120-1900 150 (5,0) 

6. Slalom femení Les Ang les 2100-1 900 150 (5 ,0) 

Reserves: 

1. Descens mascutr Serrera 2900-2070 195 (6,5) 

2. Descens femení Coma Pedrons 2630-2000 180 (6,0) 

3. SlIom G. mascutl Purgmal 
4. Slalom G. femení Pulgmal 
5, Slalom masculí Grau Roig 
6. SI,Mom femeni Grau Roig 

En aquesta distribució, a part les 
caracterlsUques tecniques deIs tra· 
¡;ats, s'ha buscat d'aconseguir una 
homogeneltat de la duracl6 de la 
neu, a la part inferior de les pistes . 
Es veu Que tot es acaben a cotes 
amb innivaclons no Inferiors a 5 me-

2780-2340 198 (6,6) 
2700-2340 198 (6,6) 
2320·2100 192 (6,4 ) 
2300-2100 192 (6,4) 

ra i 29 el Grau Roig). 
Una participació conjunta de to

tes les estacions de la Cerdanya I 
el Capcir hauria de donar, per altra 
banda. una con juncló a totes pi e· 
gades, tot unificant servels I esfor
¡;OS per a arribar a ter una gran es-

tació d'esquí, la propia Cerdanya, 
presclndint d'individualismes, i a 
imatge de lIocs com ara Garmisch
Parten·Kirchen, St. Moritz, Chamo
nix, etc" que són exemples immillo
rabIes deIs avantatges derivats 
d'una actuació conjunta i que tenen 
com a contra-exemple la lementable 
si tuaci6 actual de la Molina. 

VI, PROVES NORDlOUES 

FONS 

Sense comptar els recorreguts 
de reserva, les proves de fons tota
titzen 165 km. de tra¡;at, bo i que 
es poden reduir a un centenar, te
nlnt en compte la coi ncidencia d'al
gunes parts deIs circuits, especial
ment prop de r estad! de sorUda, on 
confluelxen tots. 

l a superf iCie que comprenen ha
bitualment els ci rcuits deIs JJ.OO. 
és de 40 km~, més altres zones, d'a
proximadament 20 i 10 km2 per a 
les zones de reserva. 

Invariablement es tracta de terre
nys eoberts per boscos per evitar 
I'acció del vent i del sol i la possi
billtat Que aquests influeixin arbi
trariament en els participants. 

Aquesta condició encara és més 
important a les nostres latituds per 
la intensltat del sol i pel fet que la 
neu es troba en zones muntanyoses 
més exposades a les intemperim
cles atmosferiQues Que no pas les 
zones baixes. 

Es recomana una al¡;ada inferior 
als 1.500 metres, requisit que al 
Pirineu no pot compllr-se . Per aixo 
sera necessari passar aquesta l imi
tació. pero intentant fer-ho al mí· 
nim. 

Tot el que ha estat exposat fins 
ara es refereix també a les parts 
del fans de que consten la combi
nada nordica i el biathlon . 

Biathlon 

L'única dificultat add icional d'a
questa disciplina és el camp de tir 
que, per les seves dimensions, no 
presenta cap problema (1 50 m. de 
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PRiNCiPALS iNDRETS DEL PiRiNEU PER A LA p~cTiCA 
DE L'ES~Ur DE FaNS i DE PAsseio. 

CERDANYA i CAPciR 
Cotes. extremes 5upe.rficie Durada de la neo 

BaSCOS DE (jALBA i LA VALLCERA 
BOSCOS O'ARES i BRAGUES 

BOSCOS DE BARRE-5 i MATAMALA 

1580 - 1860 
1560 - 1880 
1600 - 1850 
1950 - 2200 
2170 - 2420 

13 Km2 
17 

2'3 8 4'5 
2'6 ' 8 5 
2'5 8 4'5 
4'5 a 5'5 
5'5 a 6'5 

90% 
75D/~ 

90,". 
15 l . 
4 l. 

26 
lES BUllOSES ¡El DESERT DEL CARLi T 
DESERT DEL pE-RiC 

20 
8 

ALT URGELL 
BOScOS DE 5T. JOAN DE L'€RM \nf. 

Mit _ 
SVp. 

BOUI10RT (continua<.ió S. deis InF. 
ólnteriors) Mit_ 

VAL.L D'ARAN 
PlA DE SERET i 110NTGARRi 
VALl DE TREOÓS 
ESTANVS DE LiAT 

PiRiNEU O'OSCA 
VALl DE TENA 

PiRiNEU NAVARRES 

Supo 

1400 - 1800 
1600 - 2000 
1900 - 22.00 
130 O - 1550 
1550 -1800 
1800 - 2050 

1600 - 1950 
1730 -1900 
2100 - 2340 

1500 - 1950 

16 
56 
11 
15 
16 
7 

116 

7 
2'5 
3 

15 

BELA4UA i 80se D'ISSAUX (Frdn~a) 1550-1900 28 

lIarg, amb ca libre gran, 50 m. amb 
calibre petit). Seria interessant rea
litzar el Jocs amb calibre petit (ai· 
xo sera possible a parti r de 1978). 
la raó és obvia: el calibre gran és 
típic de guerra, s ituac ió ben lIunya
na al pensament olímpic , mentre 
que el ca libre petit és el de tir oHm
pic habitual. Ultra aixo, al nostre 
país no hi ha ni un sol t i rador ex
pert en calibre gran i en canv i te
nim notables campions de ca libre 
petit . Parti nt d 'aquesta base es po
dría pensar a formar una digna re
presentac ió nacional i popularitzar 
aquest bonic esport que, actua l
ment. al nostre pais, és practicat 
per ben poques persones . 

Combinada nórdica 

Ofereix com a detall addrclonal al 
circuit de fons, l'exisHmcia d 'un 
trampolí de 65 a 70 m. als vo ltants 

532 

de les pistes de fons. O'aquest te
ma ja en tornarem a parlar en el 
seu Jloc corresponent. 

L10cs aptes per a practicar el fons 

Boscos de Galba I Vallcera (Capcir) 

La seva superficie és reduida i 
qua lsevo l circuit s'haur ia de fer 
passar per zones on la neu té una 
durac ió mitjana de menys de 3 me
sos. Els circuits de 50 i 30 km. 
s 'hau rí en de fer amb dues volles i 
practicament identics. En aquesta 
zona, les soc ietats d'esquí del Cap
ci r realitzen les seves activitat s de 
fons. 

Boscos d 'Ares i Bragues (Capcir) 

Boscos de vessant mitja molt 
pronunciat i freqüents solanes i cla
rianes que serien inevitables en els 

2'5 8 4'5 
3'5 a 5'5 
S a 6'5 
2 a 3'5 
3 a 4', 
4 a 5'5 

4'3 a 5'7 
4'5 a 5'5 
5'6 a 6'7 

a 5'5 

3'5 a 5'5 

90% 
80% 
95 h 
90 % 
95 h 

80 " 

30 % 
30 lo 
o ;;. 

lS % 

80% 

tracats. Per aquestes racns, la zona 
és poc concorreguda pels esqu ia
dors de fons del Capcir. 

Boscos de Barres i Matamala 
(Cerdanya-Capc ir) 

El ColI de la Ouillana serveix 
d'enllac entre aquestes dues zones 
de boscos en que la superficie és 
acceptable i el relleu perfecte. La 
seva situació enmig de la Cerdanya 
i e l Capc ir provoca que les tempe
ratures durant I'hivern sígu in mar
cadament altes i que la neu existei
xi intermitentment. Oualsevol c ir
cu it (excepte els 5 km.) hauria de 
récórrer zones amb una duració mit
¡ana de la neu inferior als tres me
sas. En aquesta zona, les societats 
d'esquí de la Cerdanya i el Capcir 
realitzen les seves activitats nor
diques. 



BuUoses-Desert del earUt 
(Cerdanya) 

Com el seu matelx nom indi ca, 
I'absencia de vegetació és notable, 
alxl com I'existencia de freqüents 
vents. En no haver-hl bosc, la super
ficie és reduida. El rendiment del 
tracal dei s circuits seria equivalent 
a uns 12 km2 de bascas . La seva 
alcrada és també excessiva. Esta 
considerada com una zona de tra
vessies de muntanya. L'ún lc aspec
te positiu és la durada de la neu 
(4,5 a 5,5 mesas), encara que no la 
seva qualitat, permanentment dete
riorada per r acció del sol i del vent o 

Desert del Perie (Cerdanya) 

Ofereix tots els inconven ients de 
la zona anterior, ampllats: pero té 
una duració de neu major, 

Sant Joan de l'Erm (Alt Urgell ) 

Aquests boscos, flns fa vuit anys 
desconeguts per I'esqul, han estat 
promoguts pel Centre Excursionista 
de Catalunya davant la necessitat 
de disposar d'un terreny adequat 
per a la practica de I'esqui de fons , 
tant de turisme com de competició. 
Es va decidir I'esmentada promoció 
després de veure que s6n, sense 
cap dubte, el marc Idonl per a l'es
oui nordic, no solsament de tot el 
Pirlneu, sinó també de la Pe·nínsu la. 

la marcada depressló térmica de 
I'Urgellet. amb temperatures infe
riors en 2" C a les de la Vall d'Aran. 
i en 4 a les de la Cerdanya, així com 
I'exlsténcia de masses de vegeta
ció, afavoreixen les preclpitacions 
en forma de neu deis corrents at
mosferics humits. La quant!tat d'a
questes precipitacions (1 .209 a 
1.800 m,) és la mateixa que al ves
sant nord deis Pirineus . Per les ma
teixes raons, la neu asso leix espes
sors notables, té una presencia re
gular i una qua litat immlllorab le 
per I'absencia total de vent i inso
ladó. ultra les baixes temperatures 
que s'hi registren. 

Des de 1969 a 1976, s'han realit-

zat 41 competicions de diferents ca
tegorles (internacionals i locals), 
repartides entre el perlode compres 
entre el 15 de desembre a 1'1 de 
maig, dues de les quals han hagut 
de realltzar-se a la cota 1.300 per 
excés de neu i fred : 36 a les zones 
habituals entre els 1.600 i els 1.800 
metres, una entre les cotes 1.900-
2.000 I dues entre les cotes 2.000-
2.200. En cap ocasió ha estat neces
sarl suspendre o ajornar cap prova. 
Aclarirem que totes les programa· 
des el mes de febrer, s'han cele
brat. tal com estava previsto entre 
les cotes 1.600-1.800. 

Zona habitual 

Alcada 1.610-1.860. Extens ió 45 
km2 • Duració de la neu ent re 3,6 ¡ 
5 mesas. les carrete res forestals 
exlstents permeten tracar dos cir
cuits diferents de 50 km. en una 
sola volta. cinc de trenta i innom
brables de menys distancia, tots els 
quals dins les normes FIS que re
geixen els Jocs. 

L'estad; de sartides s'emplacraria 
a la Vall de Sant Miquel (1.630 m.) 
prop deIs trampol ins de la mateixa 
Vall de Sant Miquel, mentre que el 
biathlon podria celebrar,se· a la Bas
seta, a 1.685 m .. a 4 km. al nord del 
lI oc anterior. 

Malgrat existir totes les garan
ti es de neu, val la pena de dir que 
el lIoc permet les reglementaries 
zones de reserva exlgides en 
aquests casos. i que citem a conti
nuació. 

la . zona de reserva : 

CClmpren les zones més proteqides 
(lel sol de ranterior zona habitual 
(entre les cotes 1.685-1.935) d'una 
extensió de 14 km!!. Permetria tra
car un circuit de 50 km. en una sola 
volta, un altre de 30 sense quas; 
cap tralecte comú 1, obviament, els 
de long itud inferior. 

L'estadi de sortldes es trobaria a 
la 8asseta mateix, a 1.685 m ., o a la 
cota 1.860 de la Vall de Sant MI · 
quel . 

La durada minima de la neu és 
de 4,3 mesas. La zona només ofe
reix algunes ¡¡mitacions per a la 
sortida de relleus. 

2a . zona de reserva : 

Esta situada a la zona alta deis 
bascas. entre les coles 1.930-2.180. 
Extensió de 11 km~. Permet tracar 
un circuit de 30 km. i un de 50, am~ 
20 km. comuns a I'anterior. No hi 
ha cap limitació per a la sortida 
de rell eus, ni en el biathlon. La du
rada de la neu és de 5 a 6,5 mesos. 

El centre de sortides seria la 
Coma de Rubió. on igualment s'jns
taHarlen els trampolins de reserva 
de 70 i 90 m. i I'estadl de velocitat 
de reserva. En aquest lIoc, la temo 
peratura mitjana. el mes de f ebrer, 
és de _ 70 C. 

Els boscos de Sant Joan de r Erm 
disten 60 km de la Cerdanya, dis
tancia que mitjancrant una bona car
retera pot realltza r·se en menys 
d'una hora i per ferrocarril, en 
menys temps. 

Per simplifi car I'exposició, s'ha 
evitat de parlar deIs boscos del 
Boumort. prolongació cap al sud 
deis bascas de Sant Joan, Fins avui, 
només un 20 % d'aquest conjunt de 
boscos ha estat recorregut habi
tualment pels esquladors . Sobre 
tata aquesta zona s'han fet uns 
exhaustius estudls aixi com nom
brosos projectes , alguns deis quals 
van realitzar-se aquest estiu . A r a
partat deis trampolins, es parlara 
d'alguns projectes corresponent s al 
tema . 

VII. Pistes de salts · 

Les pistes de salts no ofereixen 
una excessiva problematica quant a 
ubicació. ja que per les seves re
lati ves petites dlmensions poden 
ser cobertes per neu arti ficial. sem-

Tal com indica el seu nom, el 
trampal; és només el punt de la 
pi sta de salts en que I'esquiador 
surt projectat a l 'a1re. 
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pre que la temperatura l el sol per~ 
metln la conservació de la neu. 

Un problema potser més gran és 
la torre de lIanGament que poques 
vegades poi evitar-se . En pistes de 
salls de 90 m. són freqüents torres 
de 40 m. d'ah;ada, que sostenen en 
I'ai re prop de cen! metres de pista 
de lIam;ament. Per aquesta raó cal 
cercar els empleGaments més 
adients per simplificar al maxim 
aquestes construccions. 
Una pista de salts constru'ida en un 
lIoc on no calgui aixecar una torre 
val vint vegades menys que no pas 
una altra en que la part de lIanlta
ment eSllgui tota lment en I'aire. 

Es pOI dir que, actualment, no hi 
ha pistes de salts en aquesta zona: 
les de la Molina i Sant Joa n tenen 
unes dimens ions mlnlmes . S'ha de 
parlar només de possibles trampo
lins. 

La Molina 

El lIoc més adequat seria la Mun
lanya Sagrada, amb la pista de f re· 
natge del Pla Agre. El lIoc reuneix 
les condicions de bellesa. vista (so
bre la Cerdanya i parl del Capcir, 
la l ossa d'Alp, el Pulgmal , el Carl it, 
M o n t Pedrós, etc.), orientació 
(completament proleglt del sol per 
la Muntanya Sagrada i e l bosc) I 
permetria situar paraHelament tram
pollns de 90. 70, 50 ¡ 35 metres, 
tots sense necessltat d'aixecar n i 
un sol metre de torre de l1anlfa· 
ment. Per aQuest motiu, el pressu
oost fóra mínimo 
En aquest lIoc, la neu es manté un 
minlm de 108 dies (3,6 mesos), al 
final de la pista de recepció en el 
Pla Agre. Per la seva adequada si
tuació. aquest t rampoli pOdria fun
cionar gai rebé cinc mesos si es dis
po~és d'un pebt canó de neu arti fi 
cial. al final de la pi sta de frenatge . 

Entre la FCN i la DND s'esta ul· 
timant una subvenció de prop de 
quatre mil ions de pessetes per a 
la construcci6 d'una pista de salts 
de 70 melres a la Molina. 

Vistes les diferents propostes i 
possibilitats. la FCE havia decidit 
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aquest lIoc pels seus indiscutibles 
avantatges, que per allra banda per
metrlen construir tres pistes de 
salts (35, 50 i 70) per la mateixa 
quant itat I amb només dos mil ions 
mes per a construir, en una segona 
etapa a cinc anys vista, el de 90 m. 
la que tins i tot h l havia el contra
t ista disposat a ter-ho per aquesta 
quantitat. 

Diversos motius extra-esportius 
han sorg it i han proVQcat la deses
t ¡macló d'aquesta reso luc ió, que ha 
estat reemplaltada per un altre pro
jecte que pel matelx preu només 
permetril una pis ta de salts de 50 
m., inaccessible per carretera i vol
lada de pistes de descenso 

Disposar d·aquestes p istes de 
salts per a finels d·estiu hauria es
tat un motiu de pes davant d·una 
possible sollicitud deis Jocs d'Hi
vern. 

Pistes de salts de "Urgellet 
(Adral! - la Seu d'Urgell ) 

De totes les moda l ilats que es 
practiquen als Jocs , els salts de 
trampol i i les luges són les moda· 
Iltats mes ignorades a la nostra pe
nínsula. 

Velent aquesta situació, la pista 
de sa lts d'Adrall pod rl a jugar el pa
per més important per a aconsegulr 
una rapida i multitudinaria promo
ció deIs salts. i a més , conside
rant el seu rendiment, podria arri
bar a ser el lIoc idoni , sense dis
cussió, per a instalrlar els trampo
IIns olimpics . 

l'observat ori meteoro lbg ic d 'A· 
drall (630 m) és el que a Catalunya, 
nurant els mesas de desembre. ge
ner j febrer, registra la majar 
C'!uantitat de temperatures mínimes 
diaries {el 30 %J. superant obser
vatoris com el de la Baqueira (1500 
m) i la Molina (1700) . 

Durant el dia, per acció solar, la 
temperatura asso leix no obstant, va
lors superior als d'aquests observa
toris . A robaga de I'antic funicular 
mlner al peu de la carretera C-1313 
de Lleida a la Seu i Pu lgcerda, es 
redueixen considerab lement aquests 

e fectes. Gracies a dades mateoro
IOglques recollides per I'observatori 
des de 1943, ha estat senzill de de
duir les següents mitjanes d'aques
ta obaga de 650 m. d'a lltada, el mes 
de febrero 

l empo m ínima: -4'C 
lemp. a les 9 h.: -O,6° C 
l empo mitjana: _ 4,1°C 
l empo maxima: _5°C 

En aquest lI oc, la gebrada resta 
sense fondre's tot I'hivern pel que 
seria suficient regar per aspersió 
(ni tan sois un canó de neul. per 
assolir el gruix de neu necessari. 
Per un pressupost mlnim, podrien 
construir-se unes pistes de salts de 
30 I 50 m. per a ésse r ut ilitzades 
dlariament per molts deis esco lars 
(3 .000) que estud ien a la Seu d'Ur
gell. Aquesta posslbllltat ja ha po
gut entreveure's per mitja de la pro
moció d'esquí de fons de Sant Joan 
de l 'Erm . la distancia d·Adrall a la 
Seu d'Urgel1 és de 5 km. (50 mino 
a peu o 5 en automobll). 

Aquest 1I0c, al peu del Cadí i do
mlnant tot l'Urgellet i la Seu, així 
com part d'Andorra I els boscos de 
Sant Joan de rErm , permet pensar 
en un emplalfament de trampolins 
com els d 'lnnsbruck o Sapporo . 

l 'únic inconvenlent que s'ha de 
tenir en compte, i que podria valo
rar-se amb les pistes de salts de 35 
i 50 m., seria I'accló deIs 5,6 dies 
de pluja que es reg istren el mes de 
febrero No obstan\, sI es recobrissin 
amb un paviment artificial lIiscant, 
a part de poder-se uti li tzar tol 
I'any, es resoldria automaticamente 
aquesta eventualltat. 

Pistes de Salts de la Basseta 
(1 .610 m.) 

A l mateix temps que el 1971 es 
va construir el trampo lí de Sant 
Joan (la Basseta) , es confecciona
ren diversos proiectes sobre pistes 
de salts per a la zona. 

Entre ells, e ls de la Basseta s'han 
pr09ramat per a I'any 1980. S6n de 
55 í 40 metres, 1 en no requerir tor-



re de lIam;ament. el seu cost seria 
mínimo La seva utilitat es centra es
pecialment en la promoció de la 
combinada nordica entre els esquia
dors de fons. 

Estan situats a 1.000 m. del Xalet 
de la Basseta i des d'aquell 11oc es 
domina l'Urgellet, tot el Cadí, la 
Molina. el Puigmal. les muntanyes 
d'Andorra i el Port del Comte . 

Podrien utilitzar-se des del 15 de 
novembre fins al 15 d'abril (150 
dies o 5 mesos). 

Pistes de salts de la Vall de Sant 
Miquel (1.580 m.) 

la seva possible construcció ja 
va ésser estudiada rany 1969 amb 
motiu del primer estudi que es rea
litza sobre la zona. 

El seu doble interes radica a evi
tar la construcció de torres de lIan
~ament: requereix uns elementals 
moviments de terra, que formarien 
per altra banda un lIac a la Vall de 

Sant Miquel. Aquest lIac s'utilitza
ria per a tra~ar un anell natural de 
velocitat i pistes de patinatge du
rant els mesos de desembre, gener 
i febrer (temperatures mitjanes del 
lIoc _ 6° C. - 7°2C. _ 5° C, respec
tivament) . 

El projecte té una certa enverga
dura i per aquesta raó, malgrat I' in
teres , la seva realització queda fora 
de tota programació mentre la DND 
(o en un futur, la Conselleria d'Es· 
ports) no intervinguin a la zona. 

la pista de salts pOdria ésser uti
litzada com les anteriors. cinc me
sas rany . La de 90 m. seria de re
serva en el cas que les condicions 
meteorolbgiques impedissin la uti 
lització de les de la Molina, o, si hi 
fossin, del d'Adral1. 

L'anell de ve locitat podria reem
pla~ar , en el mateix caso el de Font 
Romeu. si s'adoptés la solucló 
d'una pista natural en aquest 11oc 
(vegeu patinatge de velocitat). 

S'hi pot accedir per una pista fo-

La coma de Rubió, avul totalment eo
berta pel base. Hi hem sobrepasat 
J'emplar;ament de les possibles pistes 
de salts (A). estadl de patinatge (8), 
camps de tir de 50 m. (per al biatlhon) 
(e) j pistes de bobsleight i Juges (D). 
Les pistes de fans poden ésser tra
r;ades per qualsevol indret del base 
de Sto loan de /'Erm. T 

restal de 4 km. des de 
recentment asfaltada 
Seu. 

la carretera 
de Sort-Ia 

Si bé, aquest projecte és molt in
teressant i economic, existeix una 
altra ¡Jossibilitat als voltants, fins i 
tot més suggestiva . L'exposem a 
continuació. 

Pistes de salts de les Comes 
de Rubió (1.930 m.) 

Lloc accessible per una pista fo
restal de 5 km. des de la carretera 
Sort·la Seu. Domina la zona alta o 
de reserva deIs bascas de Sant 
Joan de I'Erm. 

l'indret permet construir pistes 
de salts de t ates les mides . Només 
el de 90 m. requeriria una torre de 
10 m. d'al~ada que quedaria prote
gida pel mate ix bosc. Al seu costat 
es situaria un anel! de velocitat na
tural. 

la pista de salts es podria utilit
zar entre el 20 d'octubre i ellO de 
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maig (6,6 mesos) i I'anell de veloci
tat des de n de novembre al 15 
d'abril, durant totes les hores del 
dia (període que podria ampliar·se 
si s'utilitzés de nit). 

A part el seu interes com a reser· 
va definitiva per a uns JJ .OO., el 
seu principal interes fóra de perme· 
tre ent renaments de sal tadors i pa· 
tinadors durant 6 mesos I"any, amb 
unes despeses mínlmes de manteo 
niment {tot és natural), condicions 
que donen garanties per a una utilit· 
zació posterior. 

Temperatures mitjanes aproxima· 
des a la cota 1.930. 

Octubre: -0,5 OC 
Novembre: -5,O"C 
Desembre: -8,O"C 
Gener: - 9,O°C 
Febrer: - 7,O"C 
MaN;: --4,50 C 
Abril: 1,OOC 

En aquest ordre d'idees, el 1I0c 
permetria una pista de luges i una 
de bobs a la propia Coma, entre les 
cotes 1.960 i 2.080 donat que no 
n'existeix cap d'altra a la península. 
Per als JJ.oO. i per raons d'espai i 
proxi mitat amb la Cerdanya. ser ia 
més interessant de const ruir les 
corresponents pistes al Grau Roig 
(Andorra) . 

Cap altTe lIoc al Plrlneu té unes 
condicions de t emperatura i ade
quació del terreny que permetin re· 
un ir a la vegada la facllltat d 'acces· 
sos, despeses de construcció míni· 
mes ¡ practica conjunta de fons du· 
rant s is mesos I'any, salts d'esquí, 
patlnatge sobre ~el, bobs I luges. 

En conjunt. hom dlsposaria en 
aquesta zona d'una immil10rable 
progressió en les dimensions de 
les pistes de salts (30. 40. 55, 70 i 
90) Que qaranti rien una 'proqressiva 
promOCiÓ d'aquesta especlaHtat. 
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VIII. BDBSLEIGH I LUGES 

l es p istes de bobs i luges han 
d'estar en un 1I0c fred i obac (re
cordem I'estrepitós fracas de la pis· 
ta deis JJ.OO. de Grenoble, I'any 
1968). 

El ci rc del Valira es troba influen
ciat Olés pel minim isotermic de 
rUrgellet que no pas pel maxim de 
la Cerdenya. Ja se n 'ha parlat ara· 
partal de los proves alpines. 

Els vessants nord del bosc como 
pres entre les cotes 2.100 del Grau 
Roig i 2.220 del Circ de Pessons són 
perfectes per a ambós trac;:ats . 

la temperatura mitJana del Grau 
Rolg (2 .1 00) éso el mes de febrer , 
de - 6,2<' C i al lIoc jo esmentat per 
al tracat de les pistes, de - 7<> C. 

IX. L'ESTADI DE GEl PER A 
PATlNATGE DE VElOCITAT 

les altes temperatures de la Cero 
danya condicionarlen que la pista 
de patinatge de velocitat estigués 
situada al voltant deis 2.000 metres 
d'olcada (poc menys si estigués su· 
ficientment protegida del sol). Com 
a referencia lenim les dues pistes 
de patina lge de Font Romeu que, 
malgrat estar a 1.800 metres. són 
artific ials. 

la cota 2.000 seria excess iva en 
virtut del costum de celebra r les 
proves de velocitat a ali;:ades nota· 
blement infer iors i obligaria a cons· 
trui r r estadi de gel a [a muntanya, 
lIuny de qualsevol nud i urba. 

Caldria. doncs. dlsposar d 'una 
pista de velocitat refrigerada arti· 
ficiolment a la Cerdanya a la menor 
~ I CfIC1¡:¡ Dossible i en una zona poc 
Clssolellada perqu e pogués ésser 
utilifzoda el major nombre de me· 
sos I"any (de primers ele novembre 
<1 primers de maigl . O'altra manera. 
hi hauria un risc d<lr de t robar·se 
amb un desgel ¡nesperat . 

Una pista de gel articial d 'aques· 
tes dimensions ofort~ria . no obstant. 
seriosos problemes tecnics i econo· 
mics. El seu elevat cost de mante
niment posaria, encara, en perill el 
posterior aprofitament. 

L\inica alternativa seria constru ir 
la pista de gel a Font Romeu, als 
voltants de la Cité Préolympique. a 
1.860 m. i disposar de les p istes de 
reserva a Sant Joan de rErm , a rUr· 
gellet. o bé a la cota 1.600 (Iempe; 
ratura de 2,5° C inferior a la de la 
cota 1.860 de Fant Romeu) o, millor 
encara, a la cota 1.900 (temperatura 
inferior en 4° CI, lIoc on la tempe· 
ratura m itjana del mes de febrer és 
de - 7" C. 

X. VILA OLlMPICA, PISTES 

DE PATINATGE ARTISTIC I 

HDCKEI 

les candicions per a fixar I'em
nlac;:ament de la vHa olímpica i de 
les pistes de patinatge s6n de tipus 
urbanlstic, situar:i ona l, economlc, 
elc .. independentment de is factors 
climatolog ics i d'altres que aquí 
hem tractal . 

Únicamenl pot citar·se I'existen· 
cia d 'un centre d'entrenament oHm· 
pic a Font Romeu (utilitzat a la pre· 
paració deis JJ .OO. de Mexic al 
1968). aix¡ com un magnífic estadi 
de gel per a patinat~e artistic i ho
deL i també la necessitat de cons· 
l ruir unes viles secundaries als vol
tants de les pistes de reserva alpi· 
nes i de !"escenari de les praves 
nórdiques. 

Sempre ca ldri a pensar que aques· 
tes rea litzacions no fossin una nova 
mo!ivació per a destruir el patrimo· 
ni ecorógic de la zona. en benefic i 
deis coneguts interessos de mino
rles. sinó que. ben al contrari. tino 
guessin una clara utilitat posterior. 

USUARIO
Nota adhesiva
mínimes

USUARIO
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mínima



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. 
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