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Situació dels engorjats

El ferrocarril de la Vall
Fosca i de Boí (i 4)
Carles Udina

Darrera part d�aquesta proposta de ferrocarril a la vall Fosca i la vall de
Boí. A les millores que aportaria el ferrocarril, com a element inercial posi-
tiu de desenvolupament socioeconòmic i com a preservació de l�entorn,
s�hi afegeix la possibilitat d�integrar altres vint hàbitats del Pont de Suert i
de Sarroca de Bellera.

Les característiques bàsiques
d�una planificació territorial perquè
sigui òptim l�impacte desitjat (el
socioeconòmic) i mínimes les nega-
tives servituds no desitjades (ocupa-
ció, contaminació, alteració...) són:
la polivalència d�infraestructures;
la no-estacionalitat;
en aquest cas de zones d�alta mun-

tanya, la pluriactivitat (una ac-
tivitat que canvia al llarg de l�any
per a adaptar-se a les canviants
condicions naturals). No s�ha de
confondre amb la no desitjable
pluriocupació (fer molts treballs,
i sovint malament, per disposar
de suficients ingressos econò-
mics);

la diversificació;
la integració concurrent dels sectors

implicats i/o afectats.
El ferrocarril de la Vall Fosca �

Boí possibilita totes aquestes carac-
terístiques:
És polivalent perquè resol el proble-

ma del transport públic en molts
hàbitats de dues comarques
(veurem que en total poden ser
seixanta!), i una sola infra-es-
tructura dóna accés simultània-
ment a totes les àrees turístiques
tradicionals (parc nacional, ro-
mànic, excursionisme...) i/o
esquiables (un domini d�extensió
impressionant).

Gairebé no impacta i evitaria mol-
tes altres infraestructures univa-
lents i impactants (carreteres
d�accés, urbanitzacions a peu de
pistes...) ni contamina (el ferro-
carril és molt eficient energè-
ticament i no produeix residus).

És segur i còmode, d�una alta quali-
tat.

Genera la seva pròpia clientela (o
reforça l�existent).

Ja s�ha esmentat que el ferrocarril
evitaria l�estacionalitat, en per-
metre accedir des de qualsevol
lloc a tots els serveis durant tot
l�any. Cal dir que el mateix nom
que donem a les nostres «estaci-
ons» d�esquí ja és indicatiu de la
seva concepció errònia. Caldria
dir-ne «Centres d�alta munta-
nya», i que ho fossin. El ferrocar-
ril integra recursos aïllats en un
gran centre d�alta muntanya.

La pluriactivitat també s�afavoreix,
perquè el ferrocarril donaria una
òptima mobilitat laboral al 90%
de la població d�aquestes dues
comarques.

La integració dels sectors de pobla-
ció i la concurrència dels seus
interessos és una qüestió
comportamental de l�organitza-
ció social. Però el ferrocarril tam-
bé actuaria com a element iner-
cial positiu, afavorint, per exem-
ple, l�àgil trànsit de la població i/
o les ofertes turístiques integra-
des i diversificades.

Diversificació del risc
i de l�oferta

El ferrocarril, en connectar re-
cursos, els ofereix tots alhora.
Aquesta diversificació de l�oferta, a
part de ser una necessitat turística
bàsica, també ajuda a diversificar el
risc.

Per exemple, se sap que,
majoritàriament, s�esquia en famí-
lia. També se sap que l�esquí, com a
pràctica esportiva, interessa com a
màxim al 30% de la població (en

zones de muntanya amb alta tradi-
ció d�esquí).

Als Alps se sap, també, com es
reparteix aquest 30% segons les es-
pecialitats de l�esquí. El 15% són
aficionats exclusivament a l�esquí
alpí i el 5% a l�esquí nòrdic i un 10%
que les practica indistintament to-
tes dues.

És a dir, en una família, no ne-
cessàriament a tots els agradarà l�es-
quí. Ni el mateix tipus d�esquí. Per
això, totes els estacions d�esquí alpí
europees, des de ja fa molts anys,
ofereixen molts tipus de serveis al-
ternatius per no limitar l�oferta (es-
ports de gel, com patinatge o bit-
lles, raquetes, banys termals, gastro-
nomia, comerços...). I sense excep-
ció, sempre un mínim de pistes d�es-
quí nòrdic (siguin de passeig, de
fons, de travessia, d�alta muntanya,
o fins i tot de salts), que, a més a
més, fa de coixí en dies de vent,
boira i/o molt fred, en què és poc
practicable l�esquí alpí.

El tren d�alta velocitat

La modernització del ferrocarril
Lleida � la Pobla (100 km) ha estat
una reivindicació reiterada, perquè,
a més a més, es va intentar tancar
més d�una vegada. Avui, amb l�arri-
bada de l�AVE a Lleida és inqüesti-
onable aquesta modernització, si bé
el govern central encara no vol par-
lar de terminis de modernització.

L�actual recorregut Lleida � la
Pobla es fa en més de dues hores,
però es podria fer en una sola hora
amb la necessària modernització i
amb trens directes (aturades només
a Balaguer, el Montsec i Tremp).

Què vol dir, això? Amb l�AVE,
de Barcelona a Lleida es trigarà
menys d�una hora (avui, sembla que
més). I una altra hora de Lleida fins
a la Pobla. Total: poc més de dues
hores. Caldrà, a continuació, el que
correspongui al ferrocarril proposat,
des de la Pobla fins al punt de desti-
nació turística. Per exemple, un to-
tal de tres hores fins a l�estany Gento
o Rus. Menys fins i tot del que avui
es triga de Barcelona a Núria o la
Molina amb el ferrocarril de
Puigcerdà. Més, encara: el turisme
de Madrid (6.000.000 d�habitants)
estaria només a una hora i mitja més
que el de Barcelona. ©
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La veïna àrea potencial
del Montsec

Per unes circumstàncies fortuï-
tes, coincidint amb la campanya
electoral al Parlament de Catalunya
de l�any 1999, es va encarregar un
projecte de planificació per a l�àrea
del Montsec (part nord de la No-
guera i part sud del Pallars Jussà).
La finalitat era subsanar els seus
dèficits infraestructurals i evitar la
progressiva desertització humana
amb la generació d�activitat turísti-
ca, complementària de les agrícoles
ja existents.1, 2

Passades les eleccions, les prome-
ses d�inversió pública es van obli-
dar, però el projecte va constatar la
potencialitat turística de la zona,
especialment per al turisme europeu
de qualitat i d�alt poder adquisitiu,
sempre que mitjancessin les millo-
res infraestructurals proposades (so-
bretot carreteres dignes i la moder-
nització del ferrocarril Lleida - la Po-
bla). L�oferta es basava en activitats
turístiques, com la navegació i es-
ports aquàtics enllaçant els sis em-
bassaments (Santa Anna, Canelles,
Sant Llorenç, Alòs de Balaguer,
Camarasa i Terradets), en esports

aeris (planadors, parapent, ala del-
ta), en excursionisme i escalada, en
bicicletes de muntanya, en visita a
coves, en el golf... Breument, seria
com un parc temàtic, però gran com
una comarca, i de debò, no de jo-
guina com els que avui ja s�estan
qüestionant.

El Montsec està justament a mig
camí de Lleida i la proposada pro-
longació del ferrocarril de la Pobla al
Pont. A la integració de recursos que
permet aquesta prolongació, s�hi afe-
geix el Montsec i totes les seves acti-
vitats esmentades. És difícil trobar a
tot el món un indret on concorrin
tantes possibilitats, tanta diversifica-
ció. El Pallars Jussà, al complet, es-
taria al mig dels dos pols d�atracció
turística, plenament diversificada.

Repoblament

La reconstrucció d�habitatges en-
runats o mig enrunats seria possible
amb un escenari fiscal i incentius
adequats. Dos exemples extrets de
la veïna muntanya europea serien:

Subvencionar part dels materials
de construcció en la reconstrucció
d�habitatges de primera residència.
Els materials són la part menys cos-

tosa d�una construcció. A la vega-
da s�afavoriria que les reconstruïs-
sin els descendents dels habitants
anteriors, o aturats i jubilats, atra-
ient nous habitants.

Gravar amb impostos significa-
tius les tradicionals segones residèn-
cies, que s�omplen uns pocs dies
l�any, per la qual cosa no aporten
despesa econòmica.

A l�inrevés del cas anterior, sub-
vencionant la restauració d�habitat-
ges que, a través de les oficines
municipals de turisme, oferissin llo-
guers de setmana o caps de setma-
na durant més de deu mesos l�any.

Ara posem només uns exemples
del que representarien tres dels bai-
xadors de la vall Fosca.

1) Amb el suport del baixador de
la Plana de Mont-ros (930 m) po-
drien tornar a ser habitables pobles
com Beranui (a 1.000 m, 70 m per
sobre de l�estació), que, amb una
carretera adequada, distaria només
1,4 km, uns vint minuts caminant
de pujada, dotze minuts de baixa-
da. Gramenet, sobre Beranui, a
1.295 m, ja està més allunyat (4 km)
i caldria disposar de vehicle.

Igualment, podrien tornar a ser
dignament habitables pobles com

El poble
d�Astell, a
primer terme,
és connectable
amb el
baixador de
Molinos per
mitjà d�un curt
remuntador.
A l�altra banda
de la vall veiem
la Pobla de
Mont-ros,
Pobellà i Paüls,
per on
serpentejaria el
ferrocarril, per
guanyar
altitud.
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Castell-estaó (1.100 m) i Antist
(1.230), situats davant de la Plana
de Mont-ros, és a dir, al marge dret
oposat del Flamisell. Per a aquests
caldria una nova carretera, comu-
na, que primer es dirigís a Castell-
estaó (2,5 km, 8% de pendent), i de
les proximitats d�aquest a Antist (2
km més, 6% de pendent). Les actu-
als carreteres independents són ab-
surdes. Racionalitzant encara més
la xarxa viària, Estavill (1.180 m)
s�hauria de connectar amb Antist
per una carretera de 2 km.

2) L�estació de Molinos (1.010
metres), fins on arriba la via doble,
donaria accés directe a totes les bor-
des del voltant: Batalla, Gaspar,
Teixidor (Sant Martí)...

Però també donaria accés al po-
ble d�Astell (1.160 m), situat a no-
més 600 m de distància del baixa-
dor de Molinos, 150 m més alt. Se-
ria fàcil pensar en el futur en algun
remuntador que funcionés sincro-
nitzadament amb els horaris del
tren. Des d�Astell, guanyat l�ante-
rior desnivell pel remuntador, es tro-
ben dos pobles més, el d�Oveix, a 2
km de distància (20 minuts cami-
nant), i Guiró, 1 km més lluny (a
35 minuts, distància que fins i tot
es pot fer a peu).

3) El possible baixador de Mont-
ros deixaria el poble de Paüls a no-

més 1 km de distància i a peu pla
(10 minuts caminant); el de Mont-
ros, a 900 m de distància i 90 m
de desnivell (15 minuts de puja-
da, 8 de baixada); i el de Povellà,
a 1.500 m i 120 m de desnivell (20
minuts de pujada, 15 de baixada).

Sabent que estan a menys de
trenta còmodes minuts de la Pobla
i a menys de trenta minuts dels re-
cursos turístics comentats, ¿qui no
té la temptació de restaurar una de
les seves cases i viure-hi, o tenir-la
per a segona residència, o, encara
molt millor, llogar-la per setmanes
o mesos a través de l�oficina de tu-
risme del poble?

Avui, pensar a fer habitable
aquesta quarantena de petits pobles
mig deshabitats als quals serviria
directament el ferrocarril, sembla-
ria una utopia. I ho seria sense
aquesta infraestructura. ¿Ens ima-
ginem una impactant autopista per
la vall Fosca per a afavorir el pobla-
ment? Impactant en l�entorn i per
la despesa de l�imprescindible parc
d�automòbils necessari. ¿I els nens,
que no saben conduir? ¿I els joves
que volen trobar-se amb d�altres jo-
ves? ¿I les velletes que sovint han
d�anar a comprar o al metge? Hau-
ríem d�afegir un servei d�autobús
econòmicament insostenible, amb
les inviables empreses explotadores,

etc. Quin atractiu tindria la vall per
a repoblar-la? ¿Quatre mesos d�es-
quí els caps de setmana i les vacan-
ces de Nadal i Setmana Santa? Evi-
dentment, no.

Un fre definitiu a
l�especulació urbanística

És clar que aquesta infraes-
tructura ajudaria per si sola a evitar
l�especulació urbanística. En lloc de
concentrar-se en una qüestionable
urbanització, l�impacte de l�àrea
d�esquí alpí de Filià, i els d�altres
àrees i recursos ja esmentats, es po-
dria distribuir per un extens terri-
tori i diversos hàbitats, i seria fàcil-
ment controlable a través dels hà-
bitats ja existents, evitant qualse-
vol nova actuació urbanística agres-
siva.

La «cornisa èuscara».
Sarroca de Bellera

Amb la publicació del primer
d�aquesta sèrie d�articles (febrer
2004), es va adreçar a la revista
MUNTANYA un enginyós i espec-
tacular projecte de reconversió de la
fàbrica de ciment de Xerallo en ha-
bitatges i llits de qualitat, fet per l�ar-
quitecte Ramon Lluís Mota i Aràs,
integrat en els Plans urbanístics del
municipi de Sarroca de Bellera, que
reflecteixen la seva voluntat de des-
envolupament i repoblament, i el
desig d�explotar els recursos de
Manyanet. Aquesta nova conjuntu-
ra permet resoldre l�única servitud,
inicialment inevitable, del ferrocar-
ril: no donar accés directe a prop de
trenta hàbitats de Sarroca de Bellera
i el Pont de Suert.

La meva vinculació a aquesta
fàbrica, des de molt petit i per ra-
ons familiars, va fer que em plante-
gés també fa trenta anys, alhora que
aquest ferrocarril, la necessitat
d�una cornisa que comuniqués un
reguitzell de pobles penjats al ves-
sant sud d�aquest massís, que con-
clou precisament a la vall Fosca.

La «cornisa», d�uns pobles que
tenen molts noms procedents de
l�èuscar, s�iniciaria prop de Llesp
(980 m), a l�Alta Ribagorça, amb la
carretera ja existent que puja fins a
Iran (1.290 m) i Irgo (1.400 m).
Amb algunes millores del traçat,

La reconversió
de les

instal·lacions
industrials
de Xerallo,

segons el
projecte de
l�arquitecte
Ramon Lluís
Mota i Aràs.
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continuaria fins a Igüerri (1.330 m)
i Gotarta (1.190 m). Amb un nou
traçat de la carretera en 4 km, se-
guiria per Sant Esteve - Raons
(1.200 m) fins a Malpàs (1.090 m) i
Erillcastell, on s�enllaça amb l�eix
pirinenc (N-260 de Figueres a Jaca)
a Gironella. Ja tenim integrats set
hàbitats en 12 km de carretera, vuit
d�existents i quatre de nous.

El segon tram aniria de prop de
Malpàs cap a la cruïlla a Caste-
llars (1.220 m) i Peranera, per un
túnel de 600 m a l�Hostalet de
Massivert (1.210 m), i Massivert,
Sas (1.390 m) i Erta. S�aprofitari-
en 3 km de carretera i en caldrien
7 km de traçat nou.

Un altre petit túnel de 500 m
donaria accés a Benés (1.250 m)
Meüll i Manyanet, i un altre túnel
de 500 m a Sentís (1.270 m), les
Iglésies (1.040 m) i Buira, on en-
llaçaria amb Xerallo, l�antiga fàbri-
ca de ciment, pels embassaments
fets durant la dictadura, i Sarroca
de Bellera, altra vegada en l�eix pi-
rinenc (N-260 de Figueres a Jaca).
Tenim integrats d�una manera sor-
prenent dotze hàbitats més amb
només 1,6 km de petits túnels, 6 km
de carretera existent arranjada i
10 km de nova carretera.

En aquest context territorial es
justificarien plenament dues conne-
xions d�aquesta «cornisa èuscara» a
les àrees esquiables de la vall de
Molleres (la dita «Boí Taüll Resort»)
i la de Manyanet.

� La primera des del mateix pla
d�Erta, amb un telecabina de 2,8 km
(cotes 1.540 � 2.340, 10 minuts de
viatge, 6 M d�euros) fins a la petita
coma d�Erta, confrontant al coll
d�Erta (2.450 m) amb les dues àrees
d�esquí esmentades.

� La segona amb un telecabina
des de la Borda d�en Rafel (1.520 m),
poc després de Manyanet, que amb
només 2 km (cotes 1.520 � 1.960,
6 minuts de viatge, 4 M d�euros),
acabaria de remuntar el riu de
Manyanet fins a la mateixa extensa
coma de Manyanet, on enllaçaria
amb el mateix ferrocarril, i actuaria
com a sortida/entrada complemen-
tària i d�emergència.

Aquestes infraestructures, que
podrien arribar a servir de 2.000 a
3.000 persones diàries, complemen-
tarien els recursos turístics de la
cornisa, sobretot a l�hivern. La seva
total protecció del vent garantiria
el seu permanent funcionament.

El tercer i darrer tram aniria de
prop de les Iglésies cap al peu
d�Avellanos i Vilancòs. Un sol tú-
nel de 350 m permetria enllaçar amb
Castellvell de Bellera (1.370 m),
Castellnou d�Avellanos (1.510 m),
d�on saltaria fàcilment pel coll d�Oli
(1.530 m) al reguitzell de pobles de
la vall Fosca (Pallars Jussà): Guiró
(1.370 m), Oveix (1.240 m), Astell
(1.160 m), Castell-estaó (1.120 m),
Antist (1.230 m) i Estavill (1.180 m).
Tots aquests darrers hàbitats de la
vall Fosca, amb bona connexió amb

el ferrocarril la Pobla � el Pont. Te-
nim, doncs, nou hàbitats més amb
6 km de carretera arranjada i 7 km
de nous.

Amb 23 km arranjats, 28 de nous
i tres túnels (uns 60 M d�euros) te-
nim integrats en la cornisa 28 hàbi-
tats excepcionals. És a dir, actuaria
com a element inercial afavoridor
de la planificació territorial, igual
que el ferrocarril la Pobla � el Pont.
Òbviament, l�edificabilitat es limi-
taria a aquests hàbitats existents,
amb unes «quotes» edificables pro-
gressives, primer reconstruint les
edificacions ja existents i després
fent-ne algunes de noves amb el
mateix estil pirinenc. A més a més,
amb aquest disseny seria rendible
una línia d�autobús, per exemple,
amb tres serveis diaris en les dues
direccions, de Cóll (a l �Alta
Ribagorça, en el ferrocarril) a
Molinos (al Pallars Jussà, també en
el ferrocarril), recorrent tota la cor-
nisa i connectant pel mig amb
Sarroca de Bellera, a la N-260.

L�abast de l�impacte

La Pobla de Segur i el Pont de
Suert (que captaria preferentment
els fluxos turístics del País Valèncià
i Madrid) serien els dos pols bàsics
que oferirien i garantirien tots els
serveis de nivell superior (hospital,
comerços...), accessibles des de
qualsevol indret a través de la
infraestructura del ferrocarril.

Però també es potencien una sei-
xantena d�hàbitats de població, al-
guns en procés d�abandonament, i
les viles secundàries (Vilaller,
Senterada...). Recordem que pel sud
s�afegeixen Puigcercós, Palau de
Noguera, l�esmentada Tremp,
Talarn, Salàs de Pallars i Sant Joan
de Vilafrescal, immediatament
abans de la Pobla, en la línia fèrria.
En el seu conjunt, hi viu prop del
90% de la població del Pallars Jussà
i de l�Alta Ribagorça.

Màxims de
freqüentació.
Accessibilitat

Suposem, per exemple, a l�hi-
vern, en dies punta de vacances o
de caps de setmana, l�escenari fu-
tur òptim de vint mil esquiadors al-

Els prats de
l�encongida

riba del
Flamisell entre

Espui i la
central de

Cabdella, on
volen encabir

una gran
urbanització de

cinc mil llits.
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pins. És el màxim que s�ha calculat
per a les sis valls amb les altes nor-
mes de qualitat comentades. Llavors
caldria afegir-hi com a mínim vint
mil persones més d�altres pràctiques
i/o turistes passius. Tenim, doncs,
quaranta mil persones. Suposem
que d�aquestes quaranta mil, tren-
ta mil són turistes estrictes, forans,
i deu mil són residents d�aquestes
dues comarques, revitalitzades, que
dels setze mil habitants actuals3 ha-
gin augmentat a trenta mil d�aquí a
deu anys.

L�estada - pernoctació de trenta
mil turistes no suposaria cap servi-
tud sinó tan sols avantatges, si es
poden repartir per aquesta seixan-
tena d�hàbitats, quatre d�ells amb
serveis de pes (Tremp i el Pont de
Suert, la Pobla de Segur i Vilaller).

Pel que fa als accessos a les sis
àrees d�esquí, i/o a d�altres serveis,
amb el ferrocarril des de dues co-
marques, més els vuit punts d�ac-
cés directe en automòbil (Espui,
Sallente 1.610 m, Sallente 1.770 m,
Molleres, Moror, el pla de l�Ermi-
ta, Erta i Manyanet), no hi hauria
el més petit problema d�anar o tor-
nar.

Res a veure amb els col·lapses
que representen només vint mil per-
sones en la veïna comarca de la Vall
d�Aran, pels deficients planteja-
ments infraestructurals i urbanístics
sota els quals s�han desenvolupat.
Tot al contrari d�urbanitzacions en-
dogàmiques i estacionals, que no-
més comportarien despeses de man-
teniment d�infraestructures a canvi
de ben poc.

L�escenari
socioeconòmic

Si tenim en compte l�alta quali-
tat oferta (la norma de 24 e./ha, els
desnivells..., molt per sobre de les
ofertes actuals), si recordem que
amb aquesta norma la capacitat te-
òrica de totes les àrees d�esquí és de
2.911.104 forfaits anuals, i, si s�hi
afegeix una gestió correcta, seria
molt fàcil assolir una ocupació mit-
jana anual del 50%, que suposaria,
en conseqüència, una venda anual
de prop d�1.500.000 forfaits.

Ens podem començar a imaginar
els beneficis de repartir els turistes
pels nombrosos hàbitats esmentats,
si a la vegada es té en compte:

� que la despesa turística en els
remuntadors d�esquí és només la
quarta part de la total de l�esquia-
dor alpí (una mica més si, com seria
desitjable, la incidencia dels esco-
lars és important), i

�  que els restants 3/4 d�aquesta
despesa (2/3 incloent-hi escolars) es
gasta en el lloc de pernoctació.

És a dir, si avaluem en 100 euros/
dia el total de la despesa turística
diària d�un esquiador alpí, resulta-
rien uns ingresos hivernals de 150
milions d�euros (=25.000 milions de
pessetes). Si hi afegim els altres tu-
ristes no alpins i tot l�estiu, les des-
peses econòmiques d�un sol any
s�apropen a la meitat del que costa
tot el ferrocarril (600 milions
d�euros), un ferrocarril que ens pot
donar servei, a l�hivern i a l�estiu,
any rere any, durant qui sap si cent
anys. Com l�«eterna» central hidro-
elèctrica de Cabdella, a la part de
Sallente � estany Gento.

Però, insistim, el més important
d�un impacte no és el «què» ni la
quantitat; l�important és el «com»:
com es distribueix pel territori i a
costa de quines servituds es fa pos-
sible.

Una unitat del
tren turístic del
ferrocarril de
Lleida a la
Pobla de Segur,
travessant
l�embassament
de Camarasa, a
la Baronia de
Sant Oïsme, al
peu del
Montsec.
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El ferrocarril optimitzaria aques-
tes dues qüestions, perquè, com és
fàcil veure, configura el millor es-
cenari de desenvolupament possi-
ble. Un escenari òptim, en l�extrem
oposat d�un reguitzell d�escenaris
sectorials i insolidaris, correspo-
nents a iniciatives especulatives aï-
llades i endogàmiques, siguin al
Pallars Jussà o a l�Alta Ribagorça.

Tot just ara es comença a dir que
no s�ha actuat correctament, que la
situació és insostenible i que cal un
canvi de comportaments, instituci-
onals, empresarials i socials, si no
volem arruïnar per sempre el nos-
tre Pirineu. No podem fer el mateix
vint-i-cinc o trenta anys més, ni tan
sols quatre o cinc més. Llavors no
hi haurà solució possible.

No cal fer gaires números, ni
menys encara cal un model infor-
matitzat, per a veure que un esce-
nari planificador i integrador, amb
el suport d�infraestructures públi-
ques com el ferrocarril aquí propo-
sat, no solament és la millor, sinó

l�única sortida possible a la insoste-
nible situació actual.

Com és possible
integrar tantes coses?

Doncs és molt fàcil: només cal
mirar un plànol topogràfic.

Si algú mira un plànol topogrà-
fic �que per a això es fan aquestes
meravelloses representacions en
miniatura de la realitat geogràfi-
ca�, veurà que al voltant d�un cim
de 2.945 m, el pic de Peguera (visi-
ble fins i tot als mapes de carrete-
res), s�apleguen circularment les
unes contra les altres, totes aques-
tes valls: Sant Maurici - Espot i
Superespot, Mainera - Llessui, la
vall Fosca (amb l�estany Gento �
coma d�Espòs, Rus i Filià),
Manyanet, Molleres (la dita «Boí
Taüll Resort»), Moror � Pessó, i
Aigüestortes.

D�aquí s�obren radialment, en
ventall, les grans valls que configu-
ren tres comarques, amb les corres-

ponents poblacions en la seva base,
cada cop més allunyades del pic de
Peguera i molt més allunyades en-
tre elles (per allò del «2r.pi» de la
circumferència).

Associem Espot i Sort, al Pallars
Sobirà, la vall Fosca i la Pobla de
Segur, al Pallars Jussà, i Boí, a l�Alta
Ribagorça. Fins aquí res a dir. Però,
automàticament, les dissociem en-
tre elles pensant en els molts quilò-
metres, temps i marejades que cal
patir per a anar en cotxe de l�una a
l�altra, en un obligat recorregut de
circumval·lació. Així, per aquest
factor «2r.pi», Boí dista 55 km de la
Pobla, 83 km de Sort, o encara més,
115 km d�Espot. Suposa progressi-
vament, una hora, hora i mitja, i
dues hores de viatge, perquè, a més
a més, al mig hi ha l�inevitable coll
de Perves.

Però en el planol és immediat
veure que el seu nexe no és el «2r.pi»
de la circumferència que descriu la
carretera, sinó el radi «r» de la ma-
teixa muntanya. I a través d�aques-
ta, les distàncies desapareixen. Així,
estrictament, Boí només està a 21
km d�Espot o 27 de Sort. La línia
més curta entre ambdos extrems és
agafar els esquís, d�alpí si anem per
Superespot, la Mainera, l�estany
Gento, Rus, Filià, Manyanet i
Molleres, o de nòrdic si anem per
Aigüestortes, Sant Maurici, Escart,
Arestui � Baiasca, i el coll del Tria-
dor. Això sí, trigarem una mica més
que en cotxe, però esquiant, ¿a qui
li preocupa, el temps? Fins i tot, com
més temps millor.

El ferrocarril la Pobla de Segur
� el Pont de Suert és la infraes-
tructura que permet vertebrar
aquest nexe de muntanya.

Notes

1. Per la seva afinitat amb la temà-
tica d�aquesta revista, i pel seu
interès, podria ser publicat en un
número posterior, després del que
tractarà sobre la vall de Ribes.

2. J. BONAVENTURA, C. UDINA, et allii
(ACNA SL) «Projecte de plani-
ficació del Montsec». Consell
Comarcal de la Noguera, 1999.

3. Segons l�esmentat cens del 1991,
són 3.514 habitants a l�Alta
Ribagorça i 12.860 habitants al
Pallars Jussà.

L�embassament
de Camarasa,

amb el Montsec
al fons.



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. 




