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Cabrera, una alternativa
al túnel de Bracons
Carles Udina
Una alternativa al traçat del futur eix Vic - Olot, que evita la vall de Joanetes
i la del riu Fornès, redueix la construcció dels accessos i resol amb avantatge la connexió amb les carreteres del pla den Bas.

Lhàbitat de
Joanetes és de
masos
disseminats
integrats al
territori, com
aquest, situat
prop de la boca
E del túnel de
Bracons.
Un cop perforat
el túnel és
possible que
hagin de
desaparèixer o
quedin penjats
en els talussos
duna autopista
erròniament
dissenyada.
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Ja fa molt de temps que es va plan- Hermosa vall, bressol de ma infantetejar el projecte de construcció de leix
sa,
Vic - Olot pel túnel de Bracons. Aques- blanc Pirineu,
ta gran obra afecta dues valls la de marges i riu, ermita al cel suspesa,
Joanetes i la del riu Fornès de gran per sempre adéu!
valor biològic i paisatgístic, que fins al
moment actual es mantenien en un bon
És la conegudíssima poesia
estat de conservació sense impactes de «Lemigrant» (1875-1876) de Jacint
relleu.
Verdaguer, musicada per Amadeu
Aquest sector del Prepirineu és un Vives, que es refereix a aquests engran corredor de connexió biològica torns i a lermita de Bellmunt, «al
entre els massissos de Milany i cel suspesa». Esperem que cent trenPuigsacalm i Collsacabra, que, per les ta anys després no hagi arribat el
seves particulars característiques moment definitiu de dir-los adéu!
fisiograficoclimàtiques, té un gran valor biològic i constitueix un espai naMotivació i criteris
tural altament valuós en el conjunt
del nostre país. Aquestes caracterísOlot i Vic disten 64 km per la
tiques dalt valor com a patrimoni tortuosa carretera del Collsacabra
natural han estat reconegudes pel (vall den Bas, colls dUria i de
que fa a protecció ambiental amb Condreu, Pruit-Rupit, Santa Maria
la inclusió daquestes contrades en els de Corcó i Roda de Ter), una hora
espais de Serres de Milany i Santa en turisme, molt més en camió. Si
Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt en voltem pel túnel de Collabós, Sant
el Pla dEspais dInterès Natural Joan de les Abadesses i Ripoll, fa(PEIN).
rem més quilòmetres 76, però
Com que la construcció
daquest
mica més ràpid, 55 minuts. Si
Situació
dels una
engorjats
eix viari, que recentment ha decidit el optem per la vall den Bas, la vall
govern de la Generalitat de Ca- del Brugent, Santa Coloma de
talunya, provocarà un gran impacte Farners i lEix transversal, encara
ambiental en tots els aspectes (alteració del paisatge i dels hàbitats, contaminació, soroll, especulació urbanística, etc.) en aquestes valls, i havent conegut recentment lexistència
duna alternativa a aquest eix, els
noferim un resum per a aportar elements de coneixement i reflexió de
com es poden trobar alternatives que
evitin la intervenció en indrets dalt
valor natural i que minimitzin limpacte en el medi a partir del coneixement del país i de solucions simples,
imaginatives i amb menor cost ambiental i econòmic.
J. N. B.

empitjorarem en distància i en
temps, 89 km i més duna hora. Llevat del seu ús local o turístic, no es
pot comptar amb lactual carretera
pel coll de Bracons, a 1.130 m i amb
pendents que superen el 10%. És per
això que moltes persones reclamen
una via de trànsit directa entre Vic
i Olot. No entrem aquí en el debat
sobre si és estrictament necessària
molts diuen que no, ni en la
manera com sha definit, «amb nocturnitat i traïdoria».
Encuriosit pel rebombori
daquest eix Vic  Olot, en conèixer el projecte em vaig esgarrifar
pensant imatges que encara guardo
de quan, aviat farà quaranta anys,
em vaig estrenar en lexcursionisme
precisament en aquestes valls. És,
sens dubte, el pitjor trajecte, per la
qual cosa era obvi que nhi havia
dhaver molts altres de millors.
La solució estudiada a primers de
febrer, integrant el coneixement de
tot el territori, fou abaixar cap al sud
el trajecte, entre 4 i 6 km, per evitar la vall del riu Fornès, unes formacions geològicament complexes
i ecològicament fràgils, tot Joanetes,
lanomenat
«pessebre
de
Catalunya», així com la plana de la
vall den Bas, uns terrenys inundables pel Fluvià.
Amb aquest desplaçament
saconsegueix superposar el trajecte de leix Vic  Olot al començament de la depressió interior catalana, una morfologia planera
suament inclinada cap a lW, formada per roques grises (margues) que
formen part del característic paisatge dOsona. A la Garrotxa, el túnel
alternatiu assolia lextrem més alt
de la vall den Bas, sense zones inun-
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dables ni terrenys especialment fràgils, ni gairebé hàbitats.
Una altra qüestió a considerar
era lanàlisi i el disseny territorial,
del tot ignorat pel traçat per
Bracons. Vic (Osona), Olot (Garrotxa) i Santa Coloma de Farners
(la Selva) amb la vall del Brugent
(Anglès, Amer...) conformen un triangle que cal comunicar amb tres
eixos. En total afecta directament
més de cent vint mil persones:
- Vic i el seu entorn immediat
(Manlleu, Torelló...) agrupa prop de
setanta mil persones;
- Olot i el seu entorn immediat
(vall den Bas, les Preses...) nagrupa prop de quaranta mil;
- Santa Coloma deu mil, i la vall
del Brugent (Anglès, Amer...) deu
mil més, que en total són més de
vint mil.
LEix transversal ha estat una obra
de disseny deficient que no ha optimitzat les comunicacions de la zona.
Entre Girona i Vic, la longitud del
trajecte, 43 km en lloc dels 32 km
que hi ha en línia recta, suposa un
increment dun 50%. El mateix passa entre Vic i Santa Coloma de
Farners. No es podia ignorar aquest
fet i calia intentar corregir-lo parcialment amb leix Vic  Olot.
Tothom entén que connectar
tres vèrtexs dun triangle equilàter
(com és el cas de Vic, Olot i Santa
Coloma de Farners), suposaria en
aquest cas tres carreteres formant
un triangle amb uns costats duns
35 km, uns 3×35 = 105 km en total.
Però si pel mig dels costats els
premem cap al centre, ens acaba
resultant un estel de tres puntes. Si
ens ajuda el nostre fill que estudia
ESO, veurem que en lloc de tres
costats de 35 km tindrem tres radis
de només 20 km, 60 km en total
davant els 105 inicials, un 42%
menys.
Compartir infraestructures i escurçar-les permet justificar una
major qualitat daquestes perquè, a
més a més, han doferir doble servei. Algú dirà que amb això les distàncies sallarguen, perquè entre dos
vèrtexs cal recórrer dues bisectrius
en angle lleuger. És veritat, però
només 20+20 = 40 km davant els
35 km dun costat. És a dir, només
un 14% de més davant lestalvi del

Mapa de les dues alternatives de leix Vic-Olot

42% dinfraestructures.
Però si de nou mirem el plànol,
veurem que la complexa geomorfologia ens impossibilita fins i tot un
disseny triangular. Per exemple, entre Olot i Santa Coloma, la vall del
Brugent marca una concavitat precisament cap al centre del triangle,
és a dir, la realitat ens afavoreix lestratègia de lestel.
Això és el que vam lliurar a partir del 18 de febrer als Departaments
de la Generalitat dins el període de
reflexió establert fins al 16 de març.
Dies després un dels consellers
em preguntava: «Com és que fins
avui no se li havia acudit a ningú?».
Potser per una qüestió tan simple
com que no shavia preguntat a ningú; perquè és prou significatiu que
el mil·lenari camí ral entre Vic i
Olot, segueixi, òbviament per la
superfície, el mateix traçat que lalternativa de Cabrera...!, ben lluny
del traçat de Bracons. Cantonigròs,
lHostal del Grau, el pont medieval
de lHosta-lot, els Hostalets den
Bas... no són més que lherència dels
hostals medievals on podien descansar i/o protegir-se els viatgers. I si
això queda massa lluny per a recordar-ho, veurem precedents més recents, de fa només nou anys.

Laccés des dOsona
Lactual accés a Osona del trajecte per Bracons és de 10 km dobra
totalment nova i ús univalent (no
serveix per a res més), però sobretot, en més de cinc quilòmetres, en
un terreny abrupte, amb tortuosos
engorjats, feréstec, forestat i dun
valor natural altíssim. Com a mostra històrica, fou un dels darrers
hàbitats del llop a Catalunya, amb
testimonis orals directes que encara podem recordar i topònims com
el puig dels Llops, de 1.486 m.
El perfil facilitat pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, dun tram de
només 2,5 km, mostra clarament que
en el mateix tram caldrà 1 km de
viaductes gegantins de fins a 50 metres daltura, que és impossible dissimular, i 1,5 km de túnels. És a dir, ni
un sol tram a peu pla. Sentén, doncs,
que la conseqüència econòmica sigui un cost totalment desorbitat i
desproporcionat per a les finalitats
de la via, 50,6 milions deuros (m.e.)
(a 5 m.e./km, 833 milions de pessetes cada quilòmetre).
Tot al contrari, laccés per Osona al túnel de Cabrera connectaria
amb la C-153 de Vic a Olot en el
MUNTANYA
Núm. 852
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Perfil
comparatiu
dels accesos W
dels túnels de
Cabrera i de
Bracons. És
evident que
laccés al túnel
de Bracons per
la vall del
Fornès és
abrupte, llarg i
car.

Gràfic
comparatiu de
costos entre els
dos túnels. En
el túnel de
Cabrera, encara
que sigui més
car, lestalvi
que sobté en
els accesos
permet fer
altres millores
substancials.
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pont de les Perxes (en la cota 835),
entre lEsquirol i Cantonigròs, que
només tindria un quilòmetre! A més
a més, el terreny és pla, un prat que
envolta can Mont (vegeu foto). La
imatge en tres dimensions compara
ambdós accessos.
Així sentén que el cost daquest
quilòmetre siguin com a màxim 3
m.e. La diferència de preu respecte
a laccés anàleg de Bracons és,
doncs, de 47,6 m.e., i el temps de
construcció pot ser vint vegades més
ràpid. Què farem amb tantíssims
diners (gairebé vuit mil milions de
les antigues pessetes)? Aviat ho sabrem.

Millores pendents a
Osona
Fins i tot els mitjans de comunicació (per exemple, El 9 Nou del 2
dabril de 2004, fa pocs dies) recullen reivindicacions formals de fa nou
anys demanant leix Vic  Olot per
Cabrera, millorar laccés al
Collsacabra per lEsquirol i
Cantonigròs, fer una circumval·lació
a Roda de Ter per a evitar el pas de
camions amb substàncies perilloses,
o resoldre el tap de Manlleu.
Tot això es pot resoldre arranjant
la C-153 fins a Sant Martí Sescorts
(6 km, 24 m.e.), daquí seguint per
la B-522 fins a lentrada de Manlleu (3,5 km, 7 m.e.), fer una sola
circum-val·lació comuna a Manlleu
i Roda de Ter travessant el riu Ter
(2,2 km, 9 m.e.) i de nou per la B522 arranjada (3,8 km, 5 m.e.), arribant a lEix transversal amb iguals

condicions viàries que per laccés a
Torelló (fet el 2002 a 2,5 m.e./ km).
Total 45 m.e. de millores pendents
i encara ens sobren 2,6 m.e.

Les millores de
Joanetes,
un nyap damunt dun
altre
Arranjar un mal projecte pot ser
pitjor que tornar-lo a començar. El
trajecte per Bracons nés un exemple: travessava Joanetes i vialment
tenia pendents del 8%. La solució
del Govern de la Generalitat del 16
de març, que suposava un increment de 15 m.e., encara és més absurda. Per què?
Perquè, si sumem els 4,4 km del
túnel de Bracons i els 1,5 km de túnels de Joanetes, tenim 5,9 km de
túnel. Si sumem els costos finals ja
coneguts de 83,8 m.e. del túnel de
Bracons amb els 35,8 m.e. de la nova
travessia de Joanetes, veurem que
shi destinen 119,2 m.e. en conjunt.
És una quantitat, si fa no fa, com la
del fastuós nou túnel de Viella, de
5,3 km i 4,6% de pendent, al final
duna autopista que des de Lleida
costarà 1.015 m.e. més, i pensat per
a absorbir altes intensitats de trànsit
(127 m2 de secció, 12 m damplada i
interconnexions amb el túnel vell).
Tal com va veure el contractista,
perquè va haver danar a mirar el
terreny, com més es desvia la boca
nord del túnel de Bracons cap a lest,
més pot abaixar-se la cota, sense un
allargament excessiu. Va proposar
fer-ho en 200 metres per a abaixar

20 m la cota i tenir un millor accés
a la boca per a treballar. Això va ser
presentat per la Generalitat, el 16
de març, com a millora del traçat.
Així, doncs, com a traçat alternatiu, no es tractava de desplaçar-lo
només 200 m sinó de seguir així fins
a 2 km per a abaixar 160 m la cota i
sortir directament al pla de la vall
den Bas, a la cota 520, al peu de
Joanetes.
Amb la quantitat de 120 m.e. ja
esmentada i les dimensions més reduïdes de Bracons, el túnel es pot
allargar fins a més de 6 km. Amb el
mateix pendent que el de Viella
(4,6%), és justament el que caldria
per a sortir directament al pla de la
vall den Bas, a la cota 520, i evitar
tota la conflictiva travessia de
Joanetes. Només constatem larbitrarietat de la solució, perquè la solució global és el traçat de Cabrera.

Els accessos des de la
Garrotxa
Laccés al túnel de Cabrera des
de la Garrotxa és de només 2,5 km
i dun cost de 10 m.e. (a 4 m.e./km)
davant els 4,2 km i 35,8 m.e. de laccés al túnel de Bracons per Joanetes
(a 8,5 m.e./km). Per què? Doncs pel
mateix que succeïa a Osona.
Laccés se separa de la carretera
C-153 de Vic a Olot pel Collsacabra
en arribar a lermita de Sant
Simplici, recorre prats poc pendents
i només cal esquivar lermita de Sant
Simplici i tres masos. Caldrien 800
metres de túnels en total (davant
l1,5 km que cal sota els nombrosos
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hàbitats de Joanetes). A més a més,
els serrats facilitarien ajustar el traçat a les clotades laterals fent-lo
gairebé invisible. Encara més, els
pendents aquí no superarien el 5%.
Si restem els 10 m.e. daccés al
túnel de Cabrera als 35,8 m.e. de
Joanetes, ens sobren 25,8 m.e. (més
de 4.000 milions de les antigues pessetes). La construcció també serà
molt més ràpida, potser tres vegades més.

El túnel de Cabrera, els
terminis i el risc
Disposem de 83,8 m.e del túnel
de Bracons, de 25,8 m.e que sobraven devitar la travessia de Joanetes,
i els restants 2,6 m.e. dOsona:
112,2 m.e. en total. Descartada la
solució al nyap de Joanetes, perquè
no ho era per a la resta de problemes, podem aplicar aquesta quantitat a allargar tot el que puguem el
túnel de Cabrera.
Amb 5,8 km, el pendent ja no
arriba al 5% i el cost seria de 112
m.e., milió més milió menys. Lincrement de longitud (1,4 km) el fa quasi 30 m.e. més car que el de Bracons,
tenint en compte un cost específic
òbviament superior perquè seria més
llarg (19,5 m.e./km, davant els 19
m.e./km de Bracons). Respecte al de
Viella, el pendent seria quasi el mateix, però lleugerament més llarg
(600 m), fet que es compensaria amb
la secció més petita requerida en
aquesta via Vic  Olot, resultant
òbviament més barat.
¿Sabeu lacudit dels dos manobres (en Pepe i el seu cunyat) que
sense plànols i amb dos pics i dues
pales es presenten a un concurs
dadjudicació dun túnel? Doncs el
funcionari, fument-sen, els pregunta: «I si no es troben al mig?». La
contesta den Pepe és immediata:
«Millor per a vosaltres; tindreu dos
túnels». Més o menys és el que sestà fent a Bracons, atès que només
sestà foradant per una banda.
Per què? Per què sha iniciat una
obra sense tenir definit el final. Igual
com començar una casa per la teulada. Una greu irresponsabilitat política i tècnica perquè qualsevol problema, com els molts que veurem
que hi ha al fons de la vall den Bas
i a Olot, pot condicionar la resta del

© Imatge 3D: Antoni Dalmau (Arsystel), 2004.
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traçat, i impediria modificar-lo perquè ja estaria construït.
El túnel de Cabrera tindria les
dues boques «a peu pla», fet que
facilitaria els treballs dextracció de
sobrants pels dos costats. I tot i el
retard duns sis mesos a tot estirar
de refer el projecte i sobretot de les
expropiacions, un cop començat
savançaria més ràpid. Evitaríem
lactual estratègia den Pepe, fent tot
el túnel només des dun costat si no
troba el seu cunyat, i seria igualment
viable el 2006.
Bracons no depèn només del túnel sinó també dels complexos i cars

accessos pels dos costats. Els mínims
i econòmics accessos de Cabrera no
poden presentar cap problema. Estem disminuït el risc, amb uns terminis compromesos en una sola
obra, no en tres obres.

El centre de gravetat
i el petit túnel dUria
Però el valor afegit més important és que des daquest accés podem resoldre elegantment el disseny
de lestel. Com? Doncs podem fer
un petit túnel sota lesmentat coll
dUria de només 1,1 km (580 m

Imatge amb
tres dimensions
en la qual es
veu labruptesa
de la vall del
Fornès, per on
discorre laccés
osonenc del
túnel de
Bracons, al
costat del
relleu suau i
obert de laccés
del túnel de
Cabrera

El túnel de Bracons i les seves alternatives
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oest, 555 m est, 2,2%, cost 13 m.e.).
La sortida del túnel dUria ja és al
Brugent!! I amb un simple accés d1
km per aquest costat del riu
Brugent (3 m.e.), ens porta a la carretera C-152 dOlot a Santa Coloma de Farners, a tocar de Sant Feliu
de Pallerols.
Ja tenim lestel, millorem tres eixos de comunicacions intercomarcals
i estalviem destrossar la vall del riu
Fornès, Joanetes i la vall den Bas.
Tot resolt. Aquest darrer túnel i els
petits accessos valdrien, doncs, 17,2
m.e. en total, que, a més a més, es
poden ajornar per a una segona fase.
Per això, de moment no els gastem.
Ja tindrem ocasió de fer-ho més endavant.

La incògnita de la
travessia dOlot

Una vista dels
prats al voltant
de can Mont,
situat al centre
de la
fotografia.
En aquest
terreny suau i
obert hi hauria
la boca W del
túnel de
Cabrera.
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Des del túnel dUria, remuntant
el riu Brugent per la C-152 o en la
fase «zero» per la C-153 (una altra
polivalència), leix Vic  Olot per
Cabrera permet completar-se fàcilment amb un túnel a tocar del coll
den Bas (el coll de lantic túnel del
carrilet Girona - Olot) sota la serra
de Marboleny, fins al Corb (2,4 km,
34 m.e.). El conjunt dels túnels
dUria i de Marboleny  el Corb i
tots els accessos suposa 53 m.e.
Ja hem salvat dun sol cop Sant
Esteve den Bas i les Preses sense
tocar el Fluvià i som a lentrada sud
dOlot. I a només 6 km de la seva
entrada oposada del nord-est, ve-

nint de Banyoles, Girona i Figueres. Si seguim ajustant-nos al límit
edificable, per carrers com el de
Sant Jordi, enclotat i/o amb túnels
sota barris elevats com Bonavista i
Benavent i un altre túnel final voltant Bisaroques, sacaba leix quasi
sense impacte ni visibilitat. Menys
de 60 m.e. En total, 113 m.e. més,
però no pas més.
Malauradament, aquí vindran els
problemes per no haver projectat el
final de leix per Bracons. Dentrada, des del trajecte per Bracons, cal
travessar el fons de la vall den Bas
amb el Fluvià i a continuació fer el
túnel de les Preses (3 km) i el de
Sant Esteve den Bas (0,8 km). La
disposició daquests túnels allargaran la distància Olot  Santa Coloma de Farners en 3 km.
Més amunt es vol fer una
circumval·lació a Olot pel nord-oest,
on caldran tres viaductes (un de nou
sobre el Fluvià i dos sobre el
Riudaura), 2 km més de túnels i incrementant 3 km més la longitud de
leix, tant dOlot a Vic com dOlot a
Santa Coloma (en què tres i tres seran sis més!). ¿No fèiem leix per escurçar els 76 km que hi ha per
Collabòs i Ripoll? A més a més, els
pressupostos es disparen per major
longitud, per més túnels i per dificultats tècniques. I els impactes visuals i naturals són indissimulables,
perquè les zones baixes que recorre
no permeten enclotaments. Hi ha
daltres alternatives, però encara més
impactants per a la vall den Bas.

Les fases parcials
i el futur
Lopció de Cabrera permet una fase
«zero», 45 m.e. més econòmica. Quan
sens diu que cal aturar la realització
de moltes promeses electorals per
manca de recursos, és un valor afegit
una proposta que facilita una actuació més progressiva. I permet el criteri europeu de la «precaució», és a dir,
créixer progressivament amb poc risc
segons sigui justificat. Nosaltres en
diem tenir seny. Uria i Marboleny és
una altra fase independent. La travessia est dOlot també és fàcilment
fraccionable, a diferència de la
circumval·lació nord-oest.
Tothom amb qui he parlat pensa
que, fet leix, en el futur serà inevitable el desdoblament en autovia de
quatre carrils. Daquí a quatre o vuit
anys. Només és qüestió de temps. Però
oficialment es nega. Desdoblar leix
de Cabrera és fàcil, fins i tot amb
menys cost que la primera fase (en
bona part només calen simples eixamplaments). Desdoblar el de Bracons
presentaria problemes tècnics i costos encara més alts que la primera fase.
I la manca de polivalència ho encareix més. Si ja ha estat difícil travessar Joanetes, per on farem passar una
segona via? En un terreny abrupte, de
tres dimensions, com el riu Fornès o
Joanetes, limpacte de doblar la superfície es triplica o quadruplica.

Conclusió
Un túnel només és un forat que
costa diners, però no impacta. Foradant per un sol costat, savança a la
meitat. I foradar és només la meitat
del cost dun túnel. És a dir, els 150
metres fets fins al 16 de març, o els
300 fins avui són «la xocolata del lloro» davant els estalvis de cost i dimpacte de leix per Cabrera. Fins i tot
si shagués foradat del tot (40 m.e.),
encara sortiria a compte rectificar.
Això sí, shaurien perdut els diners i
retardat les millores a Osona, però
això només seria una responsabilitat
dels qui, podent fer-ho, no ho han
rectificat a temps. Si, a més a més, es
travessa la vall del riu Fornès,
Joanetes, i es cus a viaductes la vall
den Bas, el Fluvià i el Riudaura, el
problema, i la responsabilitat, no serà
només leconòmic.

L'eix Vic-Olot per Cabrera
comparat amb l’eix per Bracons

L'eix per Cabrera
900

Pont de les Perxes
a Olot

800

Davant les enormes conseqüències que el túnel per Bracons tindrà a les valls de la Vola i del
riu Fornès (a Osona) i també a la vall de Joanetes (a la Garrotxa), l'exposició d’una opció alternativa
ha d'interessar tant al Govern de Catalunya com a totes les institucions, entitats i persones
vinculades al territori, que entenen el paisatge i la natura com un element constitutiu del patrimoni
humà. L’alternativa de Cabrera és polivalent, menys costosa i aporta majors efectes socioeconòmics
positius.
A la vegada, és molt menys agressiva.
Constructivament no és tan
compromesa, no presenta quasi cap
problema tècnic, i pocs imprevistos,
a Olot
garantint una finalització ràpida i sense
Serra
d’Aiats
condicionants.
Finalment, no té oposició politica, fa
concórrer totes les agrupacions municipals
Serra de Cabrera
i comarcals (consens).
Permet centrar-se en el territori, que
és allò que importa, evitant demagògies
polítiques.

cost: 3 M. d’euros

Santa Maria de Corcó
700

a Manlleu
1 km.

Túnel

Accès al túnel de Cabrera

Arranjament de la C-153 amb falsos túnels

Accessos al túnel
Des d’Osona:

Cantonigrós

•Curtíssim. Recorre 1 km de prats.
•En conseqüència, és molt econòmic: 3 M. d’euros.
•Polivalent: coincideix amb part del traçat de la C-153
i de la B-522, que es podrien arranjar fins a l’Eix transversal
aplicant-hi la diferència de 47,6 M. d’euros que hi ha
respecte de l’accés per Bracons.

Actuacions a la C-153 entre Vic i Santa
Maria de Corcó i a la B-522 entre Sant Martí
Sescorts i Manlleu:

Santa Maria
de Corcó

L'eix per Bracons
La imatge i el perfil del recorregut indiquen que és
una opció de gran impacte paisatgistic i cara de construir.
L’accés osonenc se situa en zones verges, d’alt valor
natural; l’accés garrotxí en un dels paisatges que han
configurat l’imaginari col·lectiu dels catalans: Joanetes.
La intervenció en aquestes àrees tindrà un cost social i
emotiu enorme.
L’eix per Bracons és univalent: no serveix per a cap
altra finalitat que la d’unir Vic i Olot.
Si algun dia s’optés pel desdoblament a quatre carrils
de l’eix per Bracons, l’impacte a les valls de la Vola i del
riu Fornès seria descomunal, i a la de Joanetes
summament problemàtic.
El que s’ha perforat del túnel és relativament irrellevant
(150 m. el 16 de març, una mica mes avui).

C-153

a Vic i Manlleu

a Olot
Bracons

Accessos al túnel
Des d’Osona:

•També és més curt, (2,5 km) i recorre prats.
•Només costaria 10 M. d’euros (front als 35,8 M.
d’euros de la travessia de Joanetes).

Terminis d’execució:

Des de la Garrotxa:

Terminis d’execució:
A Bracons són complexos a causa de:
•Abruptuositat de l’accès per la vall del riu Fornés.
•La construcció del túnel.
•La travessia de Joanetes.
•La finalització depèn de tres grans obres, de les
quals dues encara no han començat.

•Des de fa més de 9 anys que se sol·liciten
arranjaments a la C-153. Es podrien fer aplicant-hi l’estalvi
que significa fer l’accés osonenc per Cabrera. Certament,
són millores que, tard o d’hora, s’hauran de fer, i que l’eix
per Bracons no resol pas!
Arranjament de 9 km a la C-153 de Vic a Olot:
•S’escurça a 6 km, fent-la nova i gairebé recta fins a
Sant Martí Sescorts, on connecta amb la B-522 (24 M.
d’euros, a 4 M. d’euros/km).
Arranjament de la B-522 de Sant Martí Sescorts a
Manlleu (El Verdeguer):
•Es tallen 3 revolts, s’escurça a 3,5 km (7 M. d’euros,
a 2 M. d’euros/km).
Circumval·lació comuna a Manlleu i Roda de Ter:
•Obra nova de 2,2 km i pont del Ter fins a Sant Julià
de Vilamirosa (9 M. d’euros, a 4 M. d’euros/km).
Arranjament de la B-522 de Manlleu a l’Eix
transversal:
•3,8 km (5 M. d’euros a 1,3 M. d’euros/km).
Total arranjaments:
•24+7+9+5 M. d’euros = 45 M. d’euros (amb els 3
M. d’euros inicials sumen 48 M. d’euros i representa un
estalvi de 2,6 M. d’euros respecte dels accessos osonencs
de Bracons. Aquesta quantitat es podria aplicar al túnel
de Cabrera).

Des de la Garrotxa:

•Llarg. Recorre 10 km, més de la meitat dels quals
per terreny enormement abrupte (veure imatge 3D).
•Complexe (amb alts viaductes, 1.4 km de túnels,
falsos túnels i desmunts).
•Car: 50,6 M. d’euros.
Dels canvis en el projecte inicial a Bracons anunciats
pel Govern de la Generalitat el 16 de març del 2004 (que
incrementa el pressupost en 15 M. d’euros) se’n desprèn
una certa incoherència:
Per una banda, al túnel de Bracons (4,4 km, 83,8 M.
d’euros) s’hi afegeixen els túnels a Joanetes (1,5 km,
35,8 M. d’euros). Això fa un total de 5,9 km de túnels
amb un cost de 119,6 M. d’euros (similar al formidable,
i fastuós, nou túnel de Viella).
Ara bé, amb un sol túnel de longitud i cost
semblants al conjunt anterior es podria sortir
directament al pla de la vall d’en Bas, sota Joanetes,
evitant tota la seva travessia!
Tot i amb això, aquesta darrera solució no resoldria
el greu i irreparable problema causat a la vall del riu
Fornès, ni a les zones inundables del Fluvià a la vall d’en
Bas.

La imatge i el perfil del recorregut indiquen que és
una alternativa més econòmica i, constructivament, molt
menys impactant.
Al contrari que per Bracons, les característiques
morfològiques del terreny permeten un traçat fàcilment
dissimulable.
Els accessos osonenc i garrotxí al túnel se sobreposen
a eixos viaris ja existents, connectant-hi a través de curtes
zones humanitzades, prats de relatiu valor natural.
L’eix per Cabrera és polivalent: amb un cost similar
al dels accessos de Bracons i un recorregut menor, permet,
a Osona, resoldre la circumval·lació Manlleu-Roda de Ter
i l’accés a Santa Maria de Corcó, i a la Garrotxa, aproximar
avantatjosament les poblacions de la vall del Brugent amb
Vic i encarar la futura travessia d’Olot sense travessar la
vall de’n Bas.
A causa de la morfologia i característiques del sòl, el
procés de construcció no és tan arriscat ni compromès.
Cap municipi de la zona s’oposa a l’eix per Cabrera;
fins i tot quatre d’ells l’han sol·licitat formalment.

a Vic i Torelló

L’única part complexa és el túnel. Tot i amb això, a
Cabrera es pot actuar molt més còmodament que a
Bracons, i pels dos costats!
La resta de les obres es podria demorar cap a finals
del 2006 realitzant-les en pocs mesos i en paral·lel. Aquesta
possibilitat representa un valor afegit important coneixent
les dificultats econòmiques del Govern.

Diferències de cost aplicables
al túnel de Cabrera
Reproducció del territori d’accés als túnels de Bracons i de Cabrera per la comarca d’Osona, feta des de la vertical de l’ermita de Bellmunt.

10
900

800

?

a Olot

c o s t :

5 0 , 6

M .

d ’ e u r o s

1 km.

Túnel

Accès al túnel de Bracons amb viaductes, túnels, falsos túnels, i desmunts

a Torelló 5 km.
700

A n t e c e d e n t s

Fa nou anys (27 novembre 1995) els ajuntaments del Collsacabra
(amb l’Esquirol al capdevant) van sol·licitar formalment al Govern
que l’Eix Vic–Olot passés pel Collsacabra (Cabrera) a fi d’evitar els
impactes territorials associats al túnel de Bracons.
100 L’actual carretera C-153 de Vic a Olot, ja centenària, passa pel
Collsacabra, no per Bracons.
1000 El mil·lenari camí ral entre Vic i Olot, segueix, òbviament per la
superfície, el mateix traçat que l’alternativa de Cabrera, ben lluny del
traçat de Bracons! L’Hostal del Grau, el pont medieval de l’Hostalot,
els Hostalets d’en Bas... no són més que l’herència dels hostals
medievals on podien descansar i/o protegir-se els viatgers.

El projecte d’eix per Bracons destina 83,8 M. d’euros
a la construcció del túnel.
Si s’aplica aquesta quantitat al projecte alternatiu de
Cabrera, s’hi sumen els 25,8 M. d’euros que aquesta opció
estalvia en els accessos a la Garrotxa i els 2,6 M. d’euros
sobrants a la banda d’Osona, en resulta una disponibilitat
total de 112,2 M. d’euros.
Amb aquesta quantitat el túnel de Cabrera podria tenir
5,8 km de longitud (amb el 4,9% de pendent), a raó de
19,5 M. d’euros/km (el nou túnel de Viella té 5,4 km i un
4,6% de pendent, és de secció més gran i té
interconnexions amb el túnel vell).
Carles UDINA 2004
Activitats Natura (ACNA) SL
Imatge 3D: ADCOMUNICACIÓ 2004

L'eix Vic-Olot per Cabrera

Cerdanya
Ribes de Freser

comparat amb l’eix per Bracons
L’eix per Bracons

C-152

Túnels (km): Fornès-la Vola 1.4, Bracons 4.4, Joanetes 1.5.
Total 8.3 km.
Viaductes (km): Fornès-la Vola 1 km? Total 1 km?
Cost: Fornès-la Vola 50.6 M. d’euros, Túnel 83.8 M. d’euros,
Joanetes 35.8 M. d’euros. Total 170.2 M. d’euros.

Segona fase

Esdevindrà una capsa de sorpreses per haver començat una
obra sense tenir acabat el projecte. Amb anterioritat a l’actual
avantprojecte, ja se n’han considerat 11, i a cada bugada es perd
un llençol. A més a més, aquesta indefinició no permet una
previsió de costos fiable ni fer comparacions.
Obra nova: 12 km (implica costos i ocupació del territori)
Túnels (km) Les Preses 3 km?, St. Esteve d’en Bas 0.8 km,
circumval·lació nord-oest d’Olot 2 km? Total 5.8 km?
Viaductes (km): un sobre el Fluvià i dos sobre el Riudaura
Total 1 a 2 km?
Cost: circumval·lació nord-oest d’Olot, a partir de 110 M.
d’euros. És impossible enclotar-la i/o insonoritzar-la.
Si per evitar incrementar 4 km el recorregut de l’Eix, es
travessen de dalt a baix les zones inundables de la Vall d’en Bas,
la comarca de la Garrotxa serà irreconeixible en el futur (a part
dels costos deguts als previsibles problemes tècnics). ??

Total cost primera i segona fases

170.2 M. d’euros + 110 M. d’euros? són, com a mínim, més
de 280 M. d’euros.

Desdoblament

Tots els responsables consultats pensen que d’aquí a 4 o 8
anys serà inevitable. Per l’abruptedat i fragilitat (per on haurà
de passar una segona doble via a través de Joanetes?) suposarà
un cost molt més gran (300 M. d’euros?) que les fases anteriors.
El total final seria 280 + 300? = 580 M. d’euros, o més.
Respecte de Cabrera, serien 165 M. d’euros més, com a
mínim.

Un precepte bàsic de la planificació és que
una fase parcial mai pot comprometre la
finalitat global.

C-26

C-26

N-260

Ripoll

La Pinya

Olot

C-152
C-63

Primera fase

(evita el riu Fornès-la Vola i Joanetes).
Túnels (km): Cabrera 5.8 km, falsos túnels accés garrotxí
0.8 km. Total 6.6 km.
Viaductes (km): Total 0 km.
Cost: accés osonenc 3 M. d’euros, túnel 112.2 M. d’euros,
accés garrotxí 10 M. d’euros. Total 125.2 M. d’euros. Arranjaments
extres a Osona fins a 170.2 M. d’euros: 45 M. d’euros aplicats
a resoldre uns accessos que inevitablement s’hauran d’abordar
en el futur.

?? ?

BRACONS
N. S. Bellmunt

Vall d’en C-152
C-63
Bas
Uria
CABRERA

Sant Feliu de Pallerols

C-153

Torelló

N. S. Salut

Segona fase

Fàcilment definible i viable. Evita la Vall d’en Bas, totes les
zones inundables del Fluvià i el Riudaura. Incorpora la Vall del
Brugent i Santa Coloma de Farners en l’àrea d’impacte
socioeconòmic positiu de l’Eix Vic-Olot.
Obra nova: 10 km (implica costos i ocupació territorial).
Túnels (km): Uria 1.1 km, Marboleny 2.2 km, travessia est
d’Olot 2.1 km. Total 5.4 km.
Manresa
Viaductes (km): total 0 km.
C-25
Cost: travessia est d’Olot, des de 90 M. d’euros. Amb uns
altres 23 M. d’euros extres (113 M. d’euros) permetria un
enclotament total (no visible i sense soroll).

Cantonigròs
Santa M. de Corcó

Manlleu

Banyoles

Sant Esteve d’en Bas

C-17

riu Fornès

C-66

Corb
Serra de Marboleny

Puigsacalm Les Preses
Joanetes

Rupit

France

Les Planes d’Hostoles
riu

Collsacabra

N. S. Far

Br

ug

en

t

Amer

B-522
C-153

Roda de Ter

Tavertet

B-522
C-153

Susqueda

Sau

Girona

Anglès

Vic

C-152
C-63

A-7

C-25

Total cost primera i segona fases

125.2 + 90 M. d’euros = 215.2 M. d’euros (uns 65 M. d’euros
menys que per Bracons).
Amb les millores extres afegides ja esmentades (45 M. d’euros
a Osona + 23 M. d’euros a Olot = 68 M. d’euros) són 283 M.
d’euros, igual que tot el cost de l’impactant Bracons, projecte
que, a més, no inclou aquestes millores.

Desdoblament

Exceptuant els túnels, només suposaria eixamplaments de
carreteres ja existents o de les poques de noves, sempre sobre
terrenys oberts i plans. Per això el cost total pot ser menor que
200 M. d’euros, (uns 260 M. d’euros amb les corresponents
millores extres).
En total, Cabrera suposaria 415 M. d’euros (543 M. d’euros
amb els extres a Osona i Olot).
Respecte de Bracons, serien 165 M. d’euros menys, cosa
que permetria 128 M. d’euros de millores extres a Osona i a
Olot, i encara restarien 37 M. d’euros per compensar llargament
les pèrdues del que s’ha fet fins ara).

DISTÀNCIES (IMPACTE SOCIOECONÒMIC)

Cabrera

42 km (+3 km)

Vic nord – Olot nordest (Eix Pirinenc)

39 km (-3 km)

66 km (+17 km)

Vic nord – Anglès (Brugent)

49 km (-17 km)

Santa Coloma de Farners – Olot nordest (Eix Pirinenc)

44 km (-8 km)

52 km (+8 km)

?

Riudaura

C-17

Eix transversal
C-25

Barcelona

La diferencia de cost en aquesta primera
fase permetria connectar amb una via
ràpida l’accés osonenc del túnel de
Cabrera amb l’Eix transversal, abordant
l’arranjament de les carreteres C-153
i B-522, la circumval·lació ManlleuRoda de Ter i la construcció d’un pont
nou sobre el Ter.

FASE 1

Santa
Coloma
de Farners

FASE 2

Carles UDINA 2004
Activitats Natura (ACNA) SL
Disseny gràfic: ADCOMUNICACIÓ

Barcelona

FASE 3
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300
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COST PER CABRERA

Xifres en Milions d’euros

N-II

?

COST PER BRACONS

DIFERÈNCIA

Bracons

France

Castellfullit de la Roca
N-260

L’eix per Cabrera

Primera fase

Camprodon

170,2
125,2

TUNELS + ACCESSOS
IMPRESCINDIBLES

?

20

110

90

TRAVESSIA D’OLOT

200

DESDOBLAMENT
2+2 CARRILS

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.

