CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
Club Alpí Catala
Entitat declarada d'utilitat pública

Any CXXVII, Vol. 107, Núm. 852, Abril 2004
Redacció. administració i publicitat:
Paradís, 10 pral. 08002 Barcelona,
tel. 93-315 23 11 , fax 93-3 15 14 08,
adre~a electronica: cec@ cec-centre.org,
web:www.cec-centre.org
Director: Josep Nuet i Badia,
adre~a electronica: nuet@arrakis.es
Secretari: Joaquim Bordons
Consell de redacdó: Francesc Beato,
Joaquim Bordons, Francesc X. Gregori,
Josep M. Panareda, Miquel Rafa,
Josep M. Sala
Corrector lin güístic:
Eulalia N uet i Badia
Cartograf i dibuixant:
Armand Ballart
Dissenyador i maquetador:
Josep N uet i Badia
Publicitat: Adolf Garcia, Exdussives
Publicitaries, tel. i fax. 93 -237 95 0 1
Fotomedmica: Sorrosal, SAo
lmpressió: IMGESA, A larcón, 138.
08930 Sant Adria de Besos
Diposit legal: B. 545 - 1958
ISSN: 0212 - 2111
Preu d'aquest exemplar: 4 euros (IVA
indos)
Preu de la subscripció anual: 22 euros
(NA inelos) (sis exemplars).
Al' estranger: 32 euros
Comanda de números endarrerits a la
redacció de la revista.

Portada: El pic de la Mainera i el de la Pala Pedregosa
des de l'estany de Filia.
Fotografía de Josep de Tera
Editorial: El Forum Barcelona 2004

46

Recordant Ramon Violant i Simorra (1903 - 1965),
per Ramona Violant i Ribera

47

Cabrera, una alternativa al túnel de Bracons,
per Carles Udina

50

El tossal Llarg o pic de la Llena (2.673 m),
per Josep de Tera

55

Voltant ets Pare ts de Pineta,
per Jaume Canet Capeta i Jordi Maties Riu

59

El camí a la fi de la terra:
de Santiago de ComposteHa al cap de Fisterra,
per Francesc Beato i Vicens

66

Botanica a Barc~ lona , 7: la catalpa,
per M. dels Angels Sagrera i Marigó

73

El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí, 2.
Preservació de l'alta muntanya amb planificació
territorial i infraestructures,
per Carles Udina

75

Estada del CAD E als Alps, 2003,
per Jordi Domenech i Marc Subirana

81

Vies d'escalada, a cura d'Armand Ballart

85

Notícies, llibres & mapes

87

La revista MUNTANYA és membre de

A.P.P.E.C
ASSOCIACld
DEPUBlICACK)NS
PERlbDIQUES
EN CATALA

........

EIs artieles publicats a MUNTANYAexpressen
l'opinió deis seus autors. La revista MUNTANYA, editada pel Centre Excursionista de
Catalunya es publicasense cap finalitat lucrativa. El ©copyrig/u deis artieles, tant de la
part literaria com de les iHustracions, és propietat deis autors respectius. Per tant, és absolutament prohibit la reproducció total o
parcial, per qualsevol sistema, deis artieles de
la revista MUNTANYAsense perrnís escritdels
propietaris del copyright.

Normes de publicació de MUNTANYA
EIs autors que vulguin publicar els seus treballs
a la revista MUNTANYA han de tenir present el
segi.ient
EIs artieles cal que siguin inedits i escrits correetamentencatala,ensuportmagneticoenelseu
defecte amaquina. Se'npresentara unaciípiaen
paper a doble espai en fulls de mida DIN A4,
deixantuns marges d'un parell de centímetres.
EIs artieles, d'un maxim de sis fuIls, negociables, aniran enca~ats pel titol que l'autor
proposa i portaran a continuació el nom deis
autors. No portaran notes a peu de pagina.
Els peus de les il·lustracions i el nom de
l'autor aniran escrits a part, precedits

d'un número que es repetira a la fotografia o dibuix corresponent.
Per a facilitar la correcció deis originals, no
utilitzeu el subratllat en els textos que vulgueu
publicar. Tampoc no utilitzeu codificacions
ni Iletres diferents en els arxius infonnatics.
EIs mapes, dibuixos i grafics haurien de ser dibuixats correctament amb tinta xinesa sobre
paper blanc o en format digital (CDR o Al).
Les fotografies, en nombre de sis a dotze per
artiele, en diapositives, copies de paper color
o blanc i negre brillant o fonnat digital
o TlFF amb ressolució de 300 ppp i una
mida mínima de 150x 100 mm), cal que
siguin ben exposades i amb bona deflnició.

aPG

MUNTANYA
Núm. 8'32
Abril 2004

75

Propostes

El ferrocarril
de la Vall Fosca
i de Boí, 2
Preservació de lalta muntanya amb
planificació i infraestructures públiques
Carles Udina
Aquesta proposta de ferrocarril a la vall Fosca i la vall de
Boí vol conjuminar la preservació de lalta muntanya amb
la seva explotació a partir duna imaginativa planificació i la
realització dunes infraestructures adequades.
6. Lestany Gento
(continuació)

© Text: Carles Udina; fotografies: Francesc Xavier Gregori; cartografia: Josep Nuet Badia, 2004.

Coma de la Mainera.
Possible connexió
amb la vall dÀssua (Llessui...),
al Pallars Sobirà
Lestació desquí alpí de Llessui és
irrecuperable. No perquè la seva fallida depengués daspectes de gestió, sinó per unes característiques
intrínseques i, per tant, no modificables, com les meteorològiques
(vent...) i/o les morfològiques (com
la que es comentarà en lapartat de
Boí). Però el ferrocarril, amb la possible explotació de lestany Gentocoma
dEspòs idels
la possible
connexió
Situació
engorjats
amb Superespot a través de la coma
de la Mainera, obriria una possibilitat a estudiar.
Si hi ha una possibilitat desquí a
Llessui, no és mirant a lestació de
Llessui, sinó justament al darrere, a
les bordes de Llessui.
En ella mateixa, la coma de la
Mainera no té un gran interès per a
lesquí alpí. Té una superfície una
mica tortuosa de 4 km2, dels quals
2,5 km2 corresponen estrictament a
la coma de la Mainera, entre les
cotes 2.350 i 2.906 (amb el pic de
la Mainera, que no és esquiable i
està just al límit del parc nacional, i la
pala pedregosa de Llessui, 2.889 m).
Les altituds màximes esquiables són
2.800 m al Montorroio i 2.750 m

fent partió amb la pala Sudorn de
Superespot. Per laltitud, la duració
de la neu sapropa als sis mesos. Per
orientació i morfologia està protegida del torb (vent dominant a lhivern, del N i NW).
Des de la cota 2.350, la coma es
prolonga descendint suaument aigües avall fins a la cota 2.000, sobre
les bordes de Llessui, travessant la
pista desquí nòrdic que, com sha
dit, podria connectar lestany Gento
amb Superespot (aquesta prolongació té 0,5 km2 de superfície i pendents del 15 al 25%).
Encara millor, la seva innivació
natural és fàcilment millorable artificialment pels estanys de la

Mainera, situats precisament a sobre
(cota 2.420, és a dir, ni cal el cost de
lenergia per a bombejar aigua a pressió). Tot i que aquesta part es dirigeix al sud, pel seu encaixonament i
per aquesta fàcil possibilitat
dinnivació artificial, podria esquiarse amb garantia durant més de quatre mesos fins aquesta cota 2.000.
Lamplitud permet de sobres dues pistes descendint pels dos marges del
riu de Berasti, una de les quals
sinnivaria artificialment. Això també permetria els descensos de pistes
negres per laeri i pendent clot del
Montorroio (el km2 restant). És a dir,
la coma de la Mainera és esquiable
en un desnivell de 800 m fins aquesta cota 2.000.
El que importa és que aquesta
cota 2.000, ja esquiable, està només
a 1,5 km de distància de la cota
1.600, a les bordes de Llessui. I
aquestes bordes estan a només 5 km
de Llessui per una pista poc problemàtica i fàcilment asfaltable. La distància augmenta progressivament
als altres hàbitats de la vall dÀssua
(Bernui, Saurí, Sorre, Altron..., Escàs, Caregue, Surp i Rodés) fins als
15 km que dista Rialp i 17 km Sort.
I encara safegirien els més propers
pobles dOlp, Castellviny, Pujal i
Enviny, damunt de Sort.
Aquests tretze pobles esmentats,
situats sobre Sort i Rialp, tenen una
xarxa de carreteres caòtica, amb un
total de 34 km. Aquesta xarxa podria racionalitzar-se reduint-se a
només 24 km. Dels 34 km actuals

Lo Castell de
Rus 2.730 m,
divideix la Vall
de Rus en dos:
a la dreta. la
part alta de la
Coma del Mig,
tancada pel
Coll Roi 2.710
m, que dona
pas a la Coma
del Port de Rus
en la Vall de
Moró; a
lesquerra es
veu
parcialment la
part alta de la
Coma de Rus
amb el Pic de
Filià 2.750 m,
que dona accés
tant a Filià com
a Manyanet.
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se naprofitarien només vuit i se
nhaurien de fer 16 de nou traçat.
Amb aquesta millora sestalviarien
distàncies, temps i despesa de transport, així com el manteniment futur de la xarxa. Aquest escurçament
i racionalització també permetrien
plantejar un transport públic.
Com que en aquesta cota 1.600
de les bordes de Llessui es pot fer
un aparcament, laccés en automòbil o autocar és plenament viable.
En conseqüència, un petit remuntador entre aquest aparcament
(1.600 m) i la zona esquiable (2.000 m),
d1,5 km de longitud i 400 m de
desnivell és més que justificable, tot
i no ser esquiable.
Evidentment, Llessui-Mainera
facilitaria i consolidaria la interessant connexió alpina estany GentoSuperespot. Però, sobretot, des de
la perspectiva del Pallars Sobirà i de
Sort, des de la part més baixa de la
comarca es donaria un ràpid accés
a les dues estacions desquí que connecta, la de Superespot ja existent i
en el mateix Pallars Sobirà, i la de
lestany Gento-coma dEspòs al
Pallars Jussà. El limitat atractiu de
Llessui-Mainera es multiplicaria
notablement.
A la vegada, els serveis desquí
alpí es diversificarien amb el recorregut desquí nòrdic que el travessa, que també connectava a lestany
Gento-coll del Triador amb
Superespot. Recordem que a lestiu
això vol dir recorreguts de bicicletes de muntanya.
Què vol dir tot això? Doncs que
des de Llessui (a només 5 km) o des
de Sort (a 17 km, uns vint minuts en
automòbil) es podria començar a esquiar (alpí o nòrdic) a la coma de la
Mainera, i des daquesta seguir esquiant tant a Superespot com a lestany
Gento. I encara més: des daquest
darrer punt i amb el suport del ferrocarril, ens podríem arribar fins a
Manyanet, Boí i el parc nacional.
Notem, en contrast, que actualment des de Sort cal fer 32 km per
a poder esquiar a Superespot, i només a Superespot.
Anirem veient daltres exemples
de com limpacte del ferrocarril la
Pobla  el Pont de Suert pot
impactar positivament molt més
enllà del seu propi recorregut. A la
vegada, aquesta possibilitat seria un
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agraïment, molt tardà per cert, de
la vall Fosca a Sort, en reciprocitat
a la tenacitat dEmili Riu.

Lesquí de travessia, passeig
i fons (nòrdic). Connexió
amb Superespot. Escart i
Baiasca-Arestui
Antigament, laccés a lestany
Gento, que ens feien dir Estangento,
era el funicular que des de la central de Cabdella remuntava la canonada del salt daigua fins a la cota
2.110, en el Campllong, que fa partió amb Llessui i el Pallars Sobirà.
Daquí un ferrocarrilet pla de 5 km
donava accés a lestany.
És a dir, a més a més de lesquí
dalta muntanya tradicional a la
vall, a lestany Gento també tenim,
esperant, adormida, una espectacular pista que es podria habilitar per
a daltres modalitats turístiques de
lesquí nòrdic, com travessia, passeig o fons, segons desitgem, amb
neu durant quatre mesos, absolutament plana, i que encara es pot
allargar dos quilòmetres més fins al
coll del Triador (2.105 m) sobre lesmentat poble de Llessui. Són 7 km
en total, 14 danar i tornar. En
aquest coll fóra bo un refugi guardat, amb pernoctació, per als esquiadors nòrdics a lhivern. Els problemes dallaus sota el Montsent no són
majors dels que des de fa anys es
resolen als Alps. A lestiu tot això
vol dir excursionistes i ciclistes.
Tot no acaba aquí, perquè al coll
del Triador arriba una pista forestal
ja existent, que no seria difícil dhabilitar, i preparar amb una màquina
eruga a lhivern (fresa i traça). Permet accedir a Superespot en 20 km
bastant plans, pels voltants de la
cota 2.200.
A linrevés, Superespot podria
ampliar loferta desquí alpí amb lesquí nòrdic, per la part alta de
linnivat bosc del Forcall, amb el
complement daquesta ruta, idònia
per a un cap de setmana pernoctant
a lestany Gento o, al revés, a
Superespot.
Només caldria afegir un refugi a
mig camí, fins i tot amb pernoctació,
al pas de la Mainera (2.120 m), al
Pallars Sobirà, sobre les bordes de
Llessui, i immediatament sota la
coma de la Mainera, precisament la

que serviria denllaç entre les àrees
desquí alpí de lestany Gento i
Superespot.
A més a més, aquest recorregut
enllaçaria amb la muntanya dEscart
i amb la contigua dArestui-Baiasca,
un conjunt dextensos boscos i plans
entre 1.800 i 2.100 m, que podrien
generar activitat econòmica en
aquests tres oblidats pobles de dues
valls del Pallars Sobirà.
Cal recordar al lector que tot el
que sha dit o es dirà de lesquí nòrdic, es pot traduir automàticament
durant lestiu a recorreguts de passeig i/o de bicicletes de muntanya.

Breu esment a la promoció
social de lesquí
Una de les finalitats de la modernització de Núria els anys vuitanta 1 fou, a la vegada que
revitalitzar la vall de Ribes, possibilitar un «esquí (alpí) per a tothom»
a la conurbació barcelonina, aprofitant el ferrocarril Barcelona - Ribes i la modernització del cremallera. Volia imitar-se el que es va fer a
la veïna França a partir dels seixanta. Tots els nens tenien el dret desquiar, si més no una setmana com a
exercici escolar, per a saber si els
agradava o no, i en el primer cas,
poder-ho seguir practicant. Una iniciativa social justa.
Aquí ens interessa una possibilitat similar. Tots els nens del Pallars
Jussà, de la Noguera i del Segrià (és
a dir, Lleida) podrien agafar el tren
al matí, i amb una hora (des de la
Pobla) o dues hores de viatge (des
de Lleida) podrien esquiar a lestany
Gento, esquí alpí i nòrdic alternativament. Des de primers de novembre, fins a finals dabril, és a dir, durant quasi tot el curs. Educació del
cos i educació del respecte a la muntanya, junt amb els habituals estudis i/o crèdits de síntesi que shi poden associar (biològics, geològics,
geogràfics, meteorològics, turístics,
esportius...). Cal formar esquiadors
i muntanyencs, no niños pijos.

Lesquí nòrdic
Els esments anteriors a lesquí
nòrdic i els que vindran poden sorprendre els lectors, però la realitat
és que la proporció de practicants
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de lesquí nòrdic dins lesquí sha
constatat arreu dEuropa com un
indicador del nivell higiènic, cultural i social de qualsevol país, tot i la
piràmide dedat dels seus practicants, és a dir, que una part important siguin jubilats. El baix arrelament que lesquí nòrdic encara té a
Catalunya no és altra cosa que un
reflex de les moltes mancances de
planificació i cultura. Mancances
que encara ens separen de regions
com els Alps (i fins i tot els veïns
Pirineus francesos), el Bayern, la
Selva Negra... A la tercera part sobre limpacte es veurà el criteri de
diversificació que comporta.
A Catalunya, fins a finals dels
seixanta, lesquí nòrdic gairebé es
reduïa a lesquí dalta muntanya (els
ral·lis). Els practicants de fons eren
comptats, testimonials, i els de salts,
inexistents. La pràctica turística
tampoc no existia. La promoció del
Centre Excursionista de Catalunya
de lesquí de passeig i de fons des de
finals dels seixanta, a remolc sobretot de Sant Joan de lErm, va ser simultània al sorprenent boom dels
Alps. Però així com als Alps es va
consolidar fins a uns nivells de pràctica que ningú no imaginava, a casa
nostra es va estancar per manca de
planificació esportiva turística i
infraestructural, i també per manca
de mentalitat d«esport-salut», i
avui resta encara molt lluny de lestat actual als països alpins.

El patinatge sobre gel en
una gran anella a laire
lliure
La darrera opció turisticoesportiva de lestany Gento és una trista
mancança encara pendent. Es podria resoldre a molts llocs, i sha proposat reiteradament, però no sha
tingut mai la voluntat de fer-ho.
Lestany Gento és un dels llocs més
idonis, cosa que tampoc no vol dir
que un cop feta una, no sen poguessin fer daltres.
Parlo duna pista de patinatge
natural en forma danella, que permetés la pràctica del patinatge de
velocitat, avui impossible de practicar als Pirineus, i que, traçada a
lobac de lestany (a 2.140 m), podria funcionar fàcilment quatre
mesos lany.
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Les raquetes
Per a les persones que per ledat
o pel gust no els interessa lesquí,
nòrdic o alpí, les raquetes han obert
una possibilitat daccedir a la muntanya a lhivern. Els voltants de lestany Gento, amb els nombrosos estanys ja esmentats, són un incentiu
immillorable per a aquesta pràctica.

7. Rus
Estrictament són dues enormes
comes glacials, la coma del Mig i la
coma del Port de Rus (entre les cotes 2.000 i 2.783 del Castell de Rus),
més lobaga del Fitero, que descendeix fins a la cota 1.720, on se situaria el baixador del ferrocarril, i que
amb neu artificial seria esquiable
amb garantia.
Els equipaments necessaris serien:
 Dues línies de remuntadors pels
dos eixos esmentats, de gran capacitat. El de la coma del Mig enllaçaria amb Moror-Pessó, i el de la
coma del Port de Rus amb
Manyanet i amb Filià.
Tres refugis, polivalents per a ús
no estacional (estival...), un en el
mateix baixador del ferrocarril, i un
en cada una de les comes, amb els
serveis habituals desquí.
Rus confronta i connecta per
als esquiadors amb Filià,
Manyanet, i Moror-Pessó. Per raons
fàcilment explicables, linici de la
seva explotació seria posterior a la
posada en marxa de lestany Gento,
de Filià i de Manyanet, i simultània
amb Moror-Pessó.

8. Filià
El projecte de la urbanització de
la vall Fosca, que es preveu iniciar
el 2004, ve de lluny, però no es va
poder consolidar fins fa molt poc.
Primer va caldre el relleu, fa uns
quatre anys, dun dels responsables
més fixos de lanterior govern convergent de la Generalitat, lanterior director general dUrbanisme. En
aquest temps la iniciativa sha pogut consolidar en poder-se modificar els anteriors criteris urbanístics,
contraris a aquesta iniciativa. I, en
conseqüència, trobar viabilitat financera per als volums edificables.

Però els canvis derivats de les darreres eleccions podrien retornar la
vall Fosca, sortosament, a lescenari anterior.
El missatge de lempresa promotora «Vallfosca interllacs» és la
sostenibilitat i el respecte a lentorn.
Costa entendre com això és possible amb una previsió de 2.300 places hoteleres i 1.000 habitatges.
Com que és norma assignar una
mitjana de tres persones per a cada
habitatge, tindríem una ciutat de
més de cinc mil habitants a lentorn
del poblet dEspui, on avui malviuen 50 persones.
Si ens situem en el cens de 1991,
una població de 5.300 persones és
similar a Tremp (5.308), la capital
del Pallars Jussà; similar al conjunt
de les poblacions de la Pobla de Segur (3.115) i el Pont de Suert
(2.285); i deu vegades més gran que
Vilaller (500); tenint en compte que
totes aquestes poblacions quasi shavien doblat en els darrers cinquanta anys (de 1940 a 1991) a costa,
sobretot, de la desertització dels
pobles petits veïns.
És a dir, fora daquests quatre
nuclis esmentats, avui, tots els pobles de la capçalera dels rius
Flamisell i Bellera - Manyanet, i de
la vall de Boí, prop duna quarantena, no arriben plegats ni a dos mil
habitants,2 tenint en compte que la
majoria dels nuclis ja estan deshabitats.
Latractiu que justificava la creació duna urbanització era la construcció de lestació desquí alpí de
Filià. Però la confiança consolidada
en aquests quatre anys de
permissivitat urbanística és tal, que
fins i tot es diu que lestació desquí
no serà el punt de partida, sinó que
sajorna a lany 2006 o 2007... o qui
sap si mai. Linici de lactuació es vol
fer pel complex immobiliari comercial i doci (un altre camp de golf),
on «el turista no hagi dagafar el
cotxe». És a dir, un complex tancat
i endogàmic, on lúnic impacte que
podrà rebre la població autòctona
serà fer de dona de neteja o de cambrer. I sempre amb el benentès que
el cotxe seguirà essent imprescindible per a arribar-hi. I és per això que
hi ha qui proposa fer el túnel de
Comiols, cosa que aniria molt bé per
als barcelonins, però que no shau-
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ria de fer abans que altres
infraestructures més naturals, més
estratègiques i dinterès més general. «Filià» amaga molt més del que
sens diu.
Si agafem qualsevol dels tres plànols oficials a escala 1:50.000 que
fins i tot ens regalaven alguns diaris
(el de lAlta Ribagorça, el del Pallars
Jussà o el del Pallars Sobirà), hi trobarem la vall Fosca. Desviant uns
pocs centímetres la vista al nord,
veiem altres entorns morfològics
contigus, digual superfície, iguals
cims, iguals «interllacs», on podríem plantejar la mateixa iniciativa
urbanística, és a dir, en el pla
dAigüestortes o al voltant de lestany de Sant Maurici. Per què en
aquests llocs no es pot tocar ni un
roc, ni mirar-los de nit, ni gaudirne a lhivern, i a la vall del costat es
pot crear una nova capital de comarca, que a la fi seria un nou barri
de Barcelona?

Per què se li diu Fosca?
La vall Fosca és un fòssil duna
gelera, molt viva anys enrere, que
va esculpir una vall glacial perfecta, amb forma de «U». Al fons de la
vall, en una llargada de 8 km quasi
plans, hi ha un estretíssim pla de
només 300 m dample, on es vol
encaixar la urbanització amb 5.300
persones. Als costats, uns pendents
impressionants de fins a 1.500 metres de desnivell (cotes 1.100 a
2.600).
Amb aquesta incisió tan profunda, tot i que està orientada exactament al sud, el sol només pot penetrar a lestretíssim fons de la vall
durant unes hores a lestiu, i poc més
de tres hores a lhivern. És una vall
molt fosca.
Per això, al fons de la vall només
van construir-se tres petits hàbitats
secundaris, la Torre de Cabdella
(1.080 m), Aiguabella (1.130 m) i
Espui (1.170 m), on es vol fer aquesta urbanització. La capital, Cabdella (1.440 m) es va enlairar per rebre una mica més de sol. És el mateix que van fer tots els altres hàbitats, enlairats a similars altituds i
concentrats a lentrada de la vall per
rebre el sol (Antist, Castell-estaó,
Guiró, Oveix, Astell, Mont-ros,
Paüls, Pobellà, Gramenet i Beranui).

Però direu que avui tenim tecnologia per a aïllar els hàbitats i
energia per a escalfar-los. Cert, i fins
i tot sabem fabricar neu. Però, ¿quan
serem capaços de fer un sol artificial perquè il·lumini el fons de la vall
Fosca?
El turista mediterrani, nosaltres,
no renunciem al sol. Com sabran els
altres que hem anat a esquiar si no
ens podem posar unes quantes hores al sol? El turista del nord ve a
casa nostra buscant el sol i fugint
de la foscor. Lúnic lloc on no li agradaria viure seria en una vall «fosca». ¿Sha valorat la insolació,
especialment a lhivern, per a esco-

llir aquest emplaçament? Per a prendre el sol, caldrà necessàriament
agafar un telecabina que ens tregui
de la foscor guanyant 700 m de desnivell.
Ara canviem totalment de xip.
El ferrocarril proposat evitaria
aquesta incongruent urbanització i
garantiria la immediata construcció
i explotació dinstal·lacions per a
lesquí alpí a la vall de Filià
(remuntadors, pistes, neu artificial
i serveis de dia), conjuntament amb
lestany Gento, la vall de Rus, la de
Manyanet, la de Boí, la de Moror...,
laccés al parc nacional... Tot això
seria accessible no solament des

El Pic de
lEstanyet
2.750 m,
pujant al coll
Roi, en la part
més alta de la
Coma del Mig,
en la Vall de
Rus.
Com sha dit,
el coll Roi és
una de les
connexions
entre les valls
de Rus i de
Moró.

MUNTANYA
Núm. 852
Abril 2004

Propostes

80

Labrupta Pica
del Cerví
2.750 m domina
tota lextensa
Coma de
Manyanet.
En la foto,
brollador
permanent
daigua en la
cota 2.350 m
del Cap de
Llevata.

dEspui, sinó des de tota la cinquantena dhàbitats que recorre el ferrocarril, que ja hem anat esmentant,
incloent-hi Tremp, la Pobla de Segur i el Pont de Suert. És a dir, el
seu impacte turístic es repartiria arreu i, en conseqüència, aquest impacte seria fàcilmente controlable i
optimitzable, evitant qualsevol servitud. Vegeu també, la tercera part
«Impacte».
Lúnic raonable de la iniciativa de
«Vallfosca interllacs» és un accés
obvi, des dEspui a Filià amb un telecabina (1.265 - 1.960 - 1.820 m).
Seria una segona possibilitat, per als
automòbils, afegida a la del pla de
Sallente - estany Gento, que diversificaria i reforçaria el ferrocarril. Però
per a això, no cal una urbanització.

9. Manyanet i el municipi
de Sarroca de Bellera
Aquesta coma, entre la de Mulleres («Boí-Taüll-Resort») i la de Filià,
pertany a la vall de Manyanet, en el
municipi de Sarroca de Bellera, lúnic
municipi que, malhauradament, no
pot integrar el ferrocarril.
El riu va cap al sud, però els seus
vessants no són solells, sinó que miren:
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 a lest (la que afronta amb «Boí»,
amb tres comes: dels Plans, dels
Estanyets i dels Tarters Rois), o
 a loest i nord-oest (la que afronta
amb Filià, amb lobac de Llevata i
la coma de Pleta Pelada).
És una coma enorme (9 km2),
íntegrament esquiable, i amb bona
neu (està entre 1.960 i 2.760 m, amb
800 m de desnivell), però només és
accessible a remolc des de «BoíTaüll-Resort» o Filià; per això és la
novia desitjada per les corresponents
empreses explotadores/promotores.
Pot ser innivada artificialment amb
diversos possibles estanys artificials.
El ferrocarril donaria a la coma
de Manyanet entitat pròpia, i permetria que el municipi de Sarroca
de Bellera tingués la «seva» estació
desquí, atès que no és simple fer un
accés directe a la coma de
Manyanet des dels hàbitats de la
vall. Amb el ferrocarril, la coma de
Manyanet deixaria de ser un apèndix de Boí o Filià.
Per què el ferrocarril és lúnica
solució satisfactòria? Perquè un
remuntador ascendint pel fons de
la vall des de la cota 1.350 al peu
del poble de Manyanet, no tindria
lloc per a fer un aparcament (llevat
que es fes una pedrera), i el

remuntador hauria de tenir més de
tres quilòmetres de llargada, per la
qual cosa seria univalent (no seria
esquiable) i estacional (no tindria
interès estival).
Per aquesta conjuntura, seria raonable i recomanable la possibilitat
duns limitats serveis de pernoctació, agrupats en el baixador del
ferrocarril, que poguessin beneficiar directament el municipi, que,
com sha dit, només rep un impacte
indirecte del ferrocarril. Per exemple, un hotel, un alberg residència
col·lectiva i uns apartaments amb
serveis de restauració. Tot amb una
arquitectura tradicional i plenament integrada en lentorn. Dels
llocs de treball generats, caldria fixar una quota per als nascuts i per
als residents a Sarroca, que en el
cens del 1991 només tenia 140 empadronats en els 17 hàbitats de la
vall (Sarroca de Bellera, les Iglésies,
Xerallo,3 Sentís, Sas, Buira, Benés,
Manyanet, el Mesull, Vilancós,
Avellanos, Castellnou dAvellanos,
Castellvell de Bellera, Vilella, Erdo,
Santa Coloma dErdo i la Bastida de
Bellera).
A lestiu, una pista de patinatge
refredada artificialment i una zona
dacampada com a suport dels serveis dels apartaments, ajudarien a
diversificar loferta. Igualment,
camps de futbol i similars, per a activitats dentrenament daltura i de
pretemporada.

Referències
bibliogràfiques
1. C. UDINA, F. ESPIELL, et alli. Avantprojecte i Projecte de planificació de
la vall de Ribes. Generalitat de
Catalunya, Diputació de Girona
i Ajuntament de Ribes, 1980 a
1982.
2. Segons el cens de 1991, a lAlta
Ribagorça, la vall de Boí tenia
empadronades 637 persones, i al
Pallars Jussà, Sarroca de Bellera
en tenia 140, Senterada 109, i la
Torre de Cabdella 754. En total
1.640 persones.
3. ENHER va construir aquest hàbitat per a la fàbrica de ciment
que va permetre la construcció
de les preses dels embassaments
de la zona. Avui és un poble desert i fantasmagòric.

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.

