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Despoblament i aglomeracions 

D’un temps ençà conviuen a les zones de muntanya dues dinàmiques d’especial virulència i alhora 
oposades: el despoblament del medi rural i les aglomeracions creixents de visitants en punts concrets.

El fet és ben paradoxal i només s’explica pels canvis econòmics, socials i tecnològics que ha experi-
mentat la societat. La tendència no és nova, però si l’acceleració i consolidació d’aquesta dualitat. Tot 
plegat ens desdibuixa a marxes forçades els equilibris on s’havia sustentat tradicionalment l’acció i 
influència humana a muntanya. L’enfonsament del sector primari, la irrupció sostinguda del sector 
terciari com a  motor econòmic i una mobilitat desaforada marquen les noves pautes que s’arrodo-
neixen amb la implementació arreu de l’estil de vida urbà.

Regular accessos en espais que estan quedant desertitzats? Es evident que estem davant d’una dis-
cordança que cal reconduir cap alguna banda. Davant el llarg, sostingut i encara vigent procés de 
buidatge poblacional als municipis de muntanya, hi hauria un ampli consens en que cal fixar la gent 
a les zones de muntanya per estroncar (i revertir) el despoblament. La divergència està en el com. 

Seguir aprofundint en el monocultiu turístic, convertint la muntanya en un immens parc temàtic ho 
considerem inapropiat. Creiem més en la diversificació de micro-projectes, en la incentivació i ajuts a 
desenvolupar iniciatives en diversos sectors, es-
pecialment en el primari. El turisme, en aquest 
aspecte, ha de ser un factor més a l’escala ade-
quada i no pas una industria que devora tots els 
altres sectors.

La pandèmia haurà servit per posar de relleu 
la exposició que representa apostar únicament 
pel turisme. A aquesta vulnerabilitat podem 
afegir-hi noves certeses que s’estan evidenciant 
en zones que han fet una aposta desmesura-
da pel turisme: encariment de l’habitatge, gen-
trificació i creació de llocs de treball d’escasses 
retribucions i qualitat. Per contra, aquesta crisi 
també està significant una oportunitat pel que 
fa a l’augment de demanda i posada en valor 
dels productes de proximitat i de qualitat. Cal 
saber aprofitar aquesta tendència. 

Des d’un punt de vista de l’experiència excursi-
onista  a muntanya, la irrupció massiva del tu-
risme d’alçada, sabem que no implica res de bo. 
La massificació banalitza la muntanya i genera 
una espiral que successivament requereix més 
serveis, més senyalitzacions, més entreteniments, més de tot... i menys muntanya. De la mateixa 
manera, esdevé un contrasentit promocionar indrets, facilitar accessos a llocs fràgils per poc temps 
després decretar prohibicions i regulacions que acabaran perjudicant als qui prèviament a la massifi-
cació ja freqüentaven aquests espais de manera més discreta i equilibrada.

Som conscients que no hi ha una recepta màgica, que la realitat de les comarques i valls de les nos-
tres muntanyes no és homogènia, que hem d’afrontar contradiccions però també creiem que evitar 
la desertització dels pobles de muntanya requereix polítiques convençudes i recursos apropiats per 
fomentar la diversificació econòmica i projectes a escala adequada a la fragilitat dels espais. Una feina 
més de detall que no pas el traç gruixut d’inversions desaforades i operacions macro que trenquin 
amb tot el llegat natural, cultural i social.

EDITORIAL
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No sovintegen aquest tipus de casos i per tant ens com-
plau fer-ne ressò i posar-lo com a exemple, petit si vo-
leu, que es possible revertir accions fetes anteriorment 
amb afectació a les muntanyes. El cas del riu Ritort al 
terme de Molló, que sapiguem, es tracta de la primera 
demolició d’una mini central elèctrica. Aquest tipus d’in-
fraestructures tenen un evident impacte en el cursos 
fluvials d’alta muntanya i la seva gestió no sempre va 
acompanyada de la transparència necessària. Es tracta 
doncs d’un exemple de deconstrucció o de decreixe-
ment que ha de permetre recuperar la connectivitat de 
tot el curs del riu.

La història de al presa es remonta al 1985 quan es va 
redactar el projecte constructiu de l’aprofitament hi-
droelèctric de les aigües del riu Ritort, i el 1989 la Junta 
d’Aigües de Catalunya (precedent de l’actual Agència 
Catalana de l’Aigua) va atorgar a l’Ajuntament de Molló 
la concessió d’aprofitament d’aigües superficials per a 
la producció d’energia elèctrica.

Al 1990 s’inicia la construcció dels assuts per l’aprofita-
ment de les aigües del riu Ritort i del torrent de Fabert, i 
el 1991 entra en explotació l’aprofitament hidroelèctric, 
mitjançant concessió de l’Ajuntament a una empresa 
privada.

A l’any 2001 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va iniciar 
expedient d’extinció de la concessió per incompliment 
de les condicions especials establertes (incompliment 
de l’alliberament dels cabals ecològics), i el 2003, el ma-
teix organisme, resol l’extinció del dret de l’ús privatiu 
del domini públic hidràulic per caducitat de la conces-
sió, resolució que els titulars (ajuntament i empresa pri-
vada) van recórrer.

L’any 2006, el jutjat contenciós administratiu número 
2 de Girona declara la caducitat de la concessió d’ex-
plotació de la minicentral hidroelèctrica de Molló (sen-
tencia núm. 89/06 del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 2 de Girona), que va ser apel·lada davant el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya i que finalment 
va confirmar la sentència núm 89/06, amb la retirada 
de la concessió d’aprofitament d’aigües.

Amb aquesta sentència ja es podia endegar la recupe-
ració de  l’entorn fluvial dels aprofitaments hidroelèc-
trics del Ritort i de la riera de Fabert. L’any 2010 es va 

redactar el projecte executiu de Restitució del medi a 
l’entorn fluvial de l’aprofitament ubicat als rius Ritort i 
Fabert al terme municipal de Molló. No bostant, el pro-
jecte no es va executar.

Finalment,  el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
per resolució de 13 de febrer de 2019, va encarregar a 
Infraestructures.cat, la redacció del “Projecte actualitzat 
sobre millora connectivitat fluvial. Restitució del medi a 
l’entorn fluvial de l’aprofitament hidroelèctric ubicat als 
rius Ritort i Fabert al TM de Molló.” i a partir d’agost de 
2020 començen els treballs per executar-lo. El projecte 
té informe favorable de l’Ajuntament de Molló. 

Abans de començar les obres, l’actual alcalde de Molló, 
Josep Coma, va manifestar que  «la presa va tancar ara 
fa uns quants anys i hi havia la idea o el projecte de poder 
tornar a recuperar tot aquest espai fluvial. És una presa de 
sis metres d’alçada, que suposa una barrera que no per-
met la connectivitat fluvial entre la part alta del riu Ritort i 
la part baixa del mateix riu, a la conca del Ter».

Les obres han consistit en l’enderrocament de totes les 
infraestructures hidràuliques que hi havia, la pròpia 
presa i les que hi havia associades a ella: la canalització 
de la zona del dessorrador, la canonada aèria des del 
pont de Fabert fins que tornava a quedar enterrada i 
també la subpresa del torrent de Fabert, a més de la 
sortida a la central hidroelèctrica que es trobava a 2km, 
al veïnat del Riberal.

Enderroc de la presa i la central hidroelèctrica 
del Ritort
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La remor d’una candidatura olímpica lligada a la ciutat de Barcelona i els Pirineus ja fa temps que ens xiu-
la a les orelles. Finalment sembla que aquesta voluntat de sectors politico-econòmics de la societat s’ha 
concretat en presentar-la per l’edició de l’any 2030.

De fet ja s’havien realitzat alguns actes públics de promoció de la candidatura lloant-ne les virtuts i “pos-
sibilitats” que podria representar. La pandèmia del covid-19 ha deixat soterrat el projecte, però molt pro-
bablement segueix el seu procés en somort a l’espera de tornar a la palestra.

Per la magnitud que suposa un esdeveniment olímpic, pels seus impactes directes i indirectes  cal oferir 
a la societat explicacions de tots els seus efectes i impactes: econòmics, socials, territorials, a curt i llarg 
termini... Així ha estat en països de referència on sorprenentment (o no!) els referèndums celebrats en 
ciutats que aspiraven ha ser seu olímpica han donat un resultat negatiu (Sion, Innsbruck, Graubünden, 
Calgary...) 

No dubtem que un esdeveniment olímpic pot tenir aspectes positius per alguns sectors, però també afir-
mem que en pot comportar de negatius per molts d’altres. 

Tenim l’exemple nostrat dels Jocs olímpics de Barcelona. Uns anys després del que el relat majoritari/unà-
nime va considerar un èxit, s’ha pogut comprovar que aquell esdeveniment  també va esdevenir  la llavor 
d’un procés que possiblement no es preveia tant intens i cruel.  El model duna ciutat abocada al turisme 
que ha acabat expulsant i/o degradant l’accés a l’habitatge a bona part dels seus habitats.

Agafant aquest exemple recent i proper és lògic que floreixin interrogants sobre els efectes indirectes i 
els canvis de vida pot generar un esdeveniment de tal magnitud. Territorialment és apostar per subordi-
nar, encara més, la Cerdanya i zones properes a ser un parc temàtic de l’àrea metropolitana i del turisme 
internacional, amb tot el que significa a nivell de repercussions socials i ambientals. 

Davant d’una proposta que vol ser presentada com una  il·lusió col·lectiva, la construcció d’un relat de 
beneficis per al territori i per a tothom, on els possibles inconvenients o hipoteques són obviats, propo-
sem obrir dubtes. Ampliar els punts de vista, sortir de l’única lògica plantejada. Es realment necessari? 
un esdeveniment d’aquesta magnitud només aportarà beneficis? Millorarà la qualitat de vida dels habi-
tants? Es assenyat amb les projeccions climàtiques apostar per aquest projecte? Quin model de territori 
planteja?  En que convertirem les muntanyes?  Hem demanat l’opinió a persones de diferents discipli-
nes, professions i residència per obtenir aquest ventall ampli de perspectives. Les reflexions i dades que 
acompanyem tenen un biaix cercat ja que aporten un contrapunt del tot necessari a l’argumentari acrític 
i lineal d’adhesió que fins ara ha florit als mitjans.

Uns Jocs Olímpics d’hivern als Pirineus?

DOSSIER
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criteris de sostenibilitat. Un projecte d’aquesta 
envergadura pot produir un impacte paisatgístic, am-
biental i social considerable, en la línia que abans he 
esmentat, d’utilitzar la natura segons el nostre interès. 
A més, avui en dia està sorgint la tendència que 
cal anar més enllà. El debat ja no està en la sos-
tenibilitat, sinó en la REGENERACIÓ, o sigui en 
intentar esmenar els danys que hem causat. 
 
Molt probablement la clau estigui en l’EQUILI-
BRI entre les necessitats de les persones i la pre-
servació de la natura, on l’intercanvi que es 
produeix sigui beneficiós per les dues parts. 
Ens cal apostar per accions que ens permetin treballar i 
viure tot l’any sense malmetre’n els recursos.

A una comarca com la Cerdanya, ja bastant urbanit-
zada i lligada al turisme estacional, li afegirem més 
remuntadors, més canons, més infraestructures, 
més edificis, més ciment, més feina de temporada? 
Amb el canvi climàtic tindrem neu o s’haurà de fa-
bricar amb canons amb tot el que això suposa? 
Es tindran en compte les necessitats dels habitants? 
El benefici serà pel conjunt de la societat o només per 
uns quants? Ens cal això a les nostres muntanyes? 

Llegint sobre la Candidatura Pirineus - Barcelona, 
vaig trobar un article que defensava la candidatu-
ra com “uns Jocs sostenibles, que pretenen res-
pectar el medi ambient i potenciar l’esport de 
muntanya”. A priori sona bé, però tenim múltiples 
exemples de que les paraules emprades a nivell 
polític, sovint queden enterrades sota la desconfi-
ança que ens demostra contínuament el sistema. 
 
Poden ser realment sostenibles uns Jocs d’Hivern als Pi-
rineus? Per l’evolució que porta per exemple la comar-
ca de la Cerdanya, poso aquesta afirmació en dubte: es-
peculació del sòl, turisme estacional, excés d’habitatges 
de segona residència…

Tenim una comarca atractiva a molts nivells: rica 
en patrimoni, cultura, agricultura i espais naturals. 
Els beneficis que aporta la natura cada cop es-
tan més valorats: associem la natura a la salut i 
al benestar. Ho hem pogut comprovar aquest es-
tiu, amb l’èxode de persones que necessitaven 
respirar després del confinament a les ciutats. 
 
Però això té dues cares, ja que si no es fa un acompa-
nyament en educació ambiental, la tendència és con-ència és con-ncia és con-
vertir la natura en un parc temàtic d’aventu-
res. Volem que la natura s’adapti a nosaltres 
i no nosaltres a ella i hi apliquem els compor-
taments que tenim al món urbà (consumisme 
de muntanya).

Ens hem desconnectat tant de la natura que 
en ella som uns ignorants. Sovint la man-
ca de coneixement del medi natural com-
porta un impacte negatiu sobre els boscos, 
conreus i persones que habiten al territo-
ri. Ocupem espais, envaïm, no respectem… 
 
La proposta d’aquests Jocs Olímpics d’hi-
vern, m’és bastant difícil veure-la sota 

Candidatura pels Jocs Olímpics d’hivern 
“Pirineus-Barcelona 2030”. 

DOSSIER

Marta Junyent
Muntanyenca, actualment guarda del Refugi de la Feixa a la Cerdanya

Foto: Marta Junyent
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petites ciutats per a la distracció i la diversió que alte-
ren completament el paisatge. Com que les condicions 
meteorològiques de cada any són canviants, i això no 
permet fer una bona programació de les activitats, s’ha 
hagut de recórrer a la fabricació de neu artificial amb 
la conseqüent alteració dels aqüífers i una gran inver-
sió energètica per la seva fabricació, transport i tracta-
ment. El futur incert que viuen a causa de l’escalfament 
global, ha fet que les mateixes estacions potenciïn al-
tres activitats d’estiu.

Actualment l’escalfament global i el transport de conta-
minants atmosfèrics a llarga distància són les principals 
amenaces a què s’enfronten aquests ecosistemes (Ca-
talan et al., 2017). Amenaces que són la conseqüència 
de l’actuació d’una civilització que no pensa més que 
en accelerar processos productius fent insostenible la 
vida al planeta. A nivell més local, tenim la transforma-
ció del paisatge d’aquests espais de l’alta muntanya per 
a massificar-los durant uns mesos cada any ... però per 
quants anys?.

L’alta muntanya és una regió on els processos són 
lents. L’activitat biològica queda aturada una part de 
l’any, més o menys llarga en funció de l’alçada, degut 
a la manca d’aigua líquida. Aigua imprescindible per la 
vida: per això podem parlar de deserts freds. Com a 
conseqüència d’aquesta dinàmica els seus ecosistemes 
tenen una baixa capacitat de recuperació davant d’una 
pertorbació, ja sigui natural o provocada per l’home. 
Podríem dir que l’alta muntanya és com el vidre: dura 
però fràgil. Aquesta duresa augmenta amb l’alçada de 
la mateixa manera que augmenta la seva fragilitat.

Tot el planeta i també l’alta muntanya s’està escalfant 
(Nogués-Bravo et al., 2007). Aquests estatges, que són 
l’indicador d’unes regions climàtiques, també modifica-
ran la seva altitud, i ho faran en el sentit de pujar les 
cotes altitudinals. Aquest canvi va acompanyat d’un 
augment dels riscos potencials d’allaus i d’esllavissades 
(Morán-Tejeda et al. 2017) que poden afectar les infra-
estructures actuals o futures.

Organitzar uns Jocs d’Hivern, a escala mundial, és un 
gran repte amb un alt cost energètic i riscos derivats 
de la previsible massificació – cas que fossin un “èxit”. 
Això pensant en fer una avaluació de la proposta en el 
moment actual: si els planifiquem pel 2030 el cost ener-
gètic i els riscos serien molt més grans. Recordem que 

L’alta muntanya sempre ha estat el territori més hostil 
per l’home quan aquest s’hi ha volgut apropar. Això li 
ha permès gaudir d’un alt grau de naturalitat i només 
puntualment l’home hi ha fet algunes incursions modi-
ficant-ne substancialment el paisatge (infraestructures 
hidràuliques i pistes d’esquí, per posar uns exemples 
ben nostres). Aquest alt grau de naturalitat de l’alta 
muntanya, possiblement també reforçat pel fet que 
econòmicament l’home no pot treure-li gaire profit ha 
fet que, amb el pas dels anys, les administracions hagin 
declarat una part important d’aquests espais com a re-
serves naturals (parcs naturals o nacionals).

L’alta muntanya, amb el seu estatge nival per sobre dels 
3.000 m, està molt poc representada als Pirineus, però 
si que ocupa grans espais als Alps. Potser per això els 
alpinistes tenim tanta tirada cap a aquestes serralades. 
El paisatge de l’alta muntanya és dominat tot l’any per 
la roca, el glaç i la neu, i només els líquens s’atreveixen 
a viure-hi de forma permanent, ben arrapats a la roca. 
Aquest és el territori on els alpinistes desenvolupem 
les nostres activitats en forma de travessies o ascensi-
ons. Els turistes, aprofitant infraestructures facilitado-
res, també s’hi apropen i poden arribar a fer-se unes 
fotos i compres (l’exponent màxim a Europa el tindríem 
al Jungfraujoch, a 3.454 m). En aquest estatge les per-
sones estem sotmeses a unes condicions ambientals 
particularment nocives: per una banda la baixa pressió 
d’oxigen, que ens pot provocar el mal d’alçada si no es-
tem aclimatats, i per una altra la radiació ultraviolada, 
que és molt alta degut a que l’atmosfera és més prima 
i filtra menys.

Per sota de l’estatge nival tenim l’estatge alpí, que al Pi-
rineu pot baixar fins els 2.300 m. Aquí el paisatge es 
complementa amb el color verd provinent dels prats, 
ben visibles a l’estiu, però encara no hi arriben els ar-
bres. La cota inferior d’aquest estatge podem conside-
rar que és el límit superior del bosc (tree line). Aquí si 
que històricament, l’home, durant els mesos d’estiu, 
feia pujar el bestiar per aprofitar les pastures. Durant el 
segle passat, la societat del benestar ha portat el turis-
me de muntanya cap al límit inferior d’aquest estatge i 
la part superior de l’estatge subalpí, que pot baixar fins 
als 1.600 m, i on predominen els boscos de coníferes. 
Aquí hi trobem un turisme promogut per la construc-
ció de les estacions d’esquí i tota la seva infraestructura 
annexa (pàrkings, apartaments, hotels), en definitiva 

L’Alta Muntanya i el projecte Barcelona-Pirineus 2030

DOSSIER

Antonio Gómez-Bolea
Liquenóleg, botànic i alpinista
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l’escalfament global va contra les condicions ambien-
tals necessàries pels objectius dels Jocs. 

Una part de les activitats es desenvoluparan en recintes 
tancats (indoor) i unes altres a l’aire lliure (outdoor). En 
el primer cas s’han de crear unes megaconstruccions 
tèrmicament aïllades de l’exterior on es realitzaran les 
activitats esportives, i que suposadament haurien de 
continuar sent útils en el futur. Però quina quantitat de 
diners s’hi ha d’invertir? Com es podran mantenir en el 
futur, si ara ja estem veient com s’han de tancar pistes 
d’esquí?. Molt probablement aquestes construccions es 
facin en llocs molt propers a l’alta muntanya o fins i tot 
dintre de l’alta muntanya.

He llegit que la proposta de la candidatura contempla 
la possibilitat de celebrar les proves de salt i les proves 
del tub de gel als Alps o Sarajevo (Bòsnia) (Bernat Coll, 
2020). Jo diria que, si els organitzadors volen que algú 
es cregui la capacitat de Barcelona-Pirineus 2030 per 
acollir aquests jocs, no tenen cap altre alternativa fora 
de fer una faraònica construcció per convertir-les en ac-
tivitats indoor.

També sembla que ho volen demanar Sapporo (Japò) 
i Salt Lake City (EEUU), on de lluny tenen un clima mot 
més apropiat per aquests tipus d’esports que no pas 
nosaltres, però afectaria igualment als ecosistemes 
d’alta muntanya. En qualsevol cas, cal recordar que les 
ferides fetes als ecosistemes de l’alta muntanya triguen 
molt més a guarir que les ferides fetes als ecosistemes 
de terra baixa.

La pandèmia que estem vivint per un coronavirus (Co-
vid-19) ens ha de servir per reflexionar i avaluar si la 
megalomania que demostren els dirigents dels països 
més desenvolupats no l’hem de substituir per una hu-
militat molt més respectuosa amb la natura. Però no, 

l’ètica moderna ha desvinculat els hàbits 
humans dels hàbitats on tenen lloc, com si 
els humans i les seves identitats pogues-
sin existir aïlladament dels seus hàbitats 
i de la seva biodiversitat (Rozzi, 2012). El 
preu que paguem és molt alt: l’escalfa-
ment global, ara una pandèmia, ... Segons 
els científics, la natura amb tota la seva 
biodiversitat és la millor vacuna preventi-
va (Valladares, 2020) i l’estem destruint. A 
canvi, demanem a la indústria farmacèu-
tica una vacuna que no serà més que un 
pedaç per continuar creant ecosistemes 
artificials en substitució dels ecosistemes 
naturals.

Per acabar, voldria recuperar un fragment de l’article 
que Rovira i Virgili va dedicar al Canigó:

Les muntanyes immòbils, verdes o blaves o blanques, sem-
blen indiferents als fets que passen a llur voltant, en els 
camps i en les viles i en les ciutats on els homes, menuts, 
es belluguen. Però no ho són pas, d’indiferents. Llur im-
mobilitat no és insensibilitat. Tenen un cor profund sota la 
roca. Tenen ulls invisibles que guaiten la contrada. Tenen 
orelles que escolten la veu dels homes i entenen la parla 
que senten parlar. Tenen memòria i recorden el passat. 
Tenen ideal i esperen l’esdevenidor. Velles i altes i formida-
bles, no són impacients, no porten pressa. Això els dóna un 
optimisme invencible, que va més enllà dels anys i de les 
centúries. (Rovira i Virgili, 1928)
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Tots sabem que el Pirineu no s’escapa de les 
conseqüències del canvi climàtic per causa 
antropogènica, és a dir, fruit de l’emissió creixent, de 
forma sostinguda des de finals del segle XIX, de gasos 
d’efecte hivernacle per part de l’activitat humana. 
Una afirmació ben contrastada per un bon grapat de 
treballs científics i evidències sobre el terreny. 

Concretament, en el període 1959-2015 s’ha quantificat 
un increment tèrmic d’1,3ºC al Pirineu, tant a la cara 
nord com a la sud. És un escalfament que gairebé 
dobla el ritme mitjà planetari del mateix període 
(0,7ºC). De tot plegat se’n deriva que cada cop glaça 
menys i a més altitud (inversions tèrmiques a banda), 
alhora que s’assoleixen extrems de temperatura alta 
cada cop més notables a l’alta muntanya. 

Hi ha més incertesa sobre la precipitació, fruit de la 
seva marcada variabilitat entre mesos, estacions, 
o fins i tot entre anys, que en dificulta l’anàlisi 
estadístic. Tot i això, amb els registres analitzats les 
últimes dècades s’ha detectat un lleu descens (10% 
entre els anys 1959 i 2015). Una davallada que resulta 
més evident al vessant sud i mediterrani, on, a més, 
s’hauria accentuat la seva intensitat i irregularitat; 
això es tradueix en més incertesa de si arribarà aquella 
nevada esperada, si tindrem una temporada hivernal 
molt seca o si una massa d’aire càlid farà ploure fins 
als cims. I és que també s’ha identificat, pel cas del 

Pirineu, una reducció de la innivació des de mitjans 
del segle passat.

Tot això són dades, resultats estadístics que sens dubte 
a vegades maregen, que són difícils d’interpretar de 
forma pràctica, i que fins i tot poden generar dubtes, 
ja que costa traslladar-los a la realitat; per exemple, 
1,3ºC de canvi en el nostre dia a dia no són res, però 
a l’escala del canvi climàtic és un ascens en l’altitud 
de la isozero d’uns 200 m. Però si hi ha quelcom que 
no genera cap dubte a ulls de tothom és el ràpid 
i imparable retrocés de les glaceres: confirma les 
tendències abans citades per com d’important n’és el 
comportament de la temperatura i de la precipitació, 
alhora que també reforça la idea, extensible a tots els 
massissos del planeta, que l’escalfament està sent 
més acusat a cotes altes que a nivell del mar. Les 
muntanyes, doncs, reben de forma doble. 

I si ja és colpidor veure les evidències recents de 
com han canviat (i amb quina rapidesa) el clima 
i el paisatge, les projeccions que s’albiren per les 
pròximes dècades no són precisament alleujadores. 
Així, la tendència dels models que calculen com pot 
evolucionar el clima fins a mitjans o finals del segle 
XXI, sigui quin sigui l’escenari d’emissions de gasos (i 
de moment estem entestats a anar pel pitjor), manté 
un escalfament clar i una davallada continuada de la 
innivació. També seguirà remuntant la cota mitjana a 

Un clima que no acompanya als JJOO BCN-Pirineus
Pere Esteban i Aleix Serra
Tècnics del Servei Meteorològic de Catalunya
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probablement sí que n’hi hagi a l’alta muntanya, però 
amb la progressiva escalada de la cota de neu cada 
cop serà més difícil garantir-la al voltant dels 2.000 
m, on hi ha les pistes i instal·lacions actuals, i potser 
caldria anar-la a buscar més amunt. Segurament per 
això, i davant la possibilitat de fer figa, s’ha arribat a 
plantejar la possibilitat de fer proves als Alps, fent la 
candidatura encara més estrambòtica. 

En qualsevol cas, i més enllà de prediccions que algú pot 
considerar poc concretes o massa incertes, cal exigir 
que les administracions prediquin amb l’exemple, 
ara que totes s’omplen la boca de sostenibilitat. 
Per exemple, a casa nostra pràcticament tothom 
lamentava l’actitud obertament negacionista de 
Trump en relació amb l’escalfament global, però no 
és també negacionista obviar la realitat promovent 
una candidatura com la dels Jocs Olímpics d’hivern 
Barcelona - Pirineus? No estarem, també, aplicant 
la mateixa manera de fer, negant les evidències 
científiques per ves a saber quins interessos? Té sentit 
invertir recursos públics en infraestructures amb 
tan poc recorregut? Val la pena seguir promovent la 
massificació de la muntanya?

partir de la qual trobarem la isozero i la neu contínua 
a l’hivern, complicant-se la producció i, sobretot, 
el manteniment de la neu. S’esperen temporades 
nivals cada cop més curtes, però amb un reforç de 
la variabilitat, és a dir, temporades amb nevades 
generoses i altres de més paupèrrimes. Pregunta: 
com serà la dels hipotètics JJOO d’hivern Barcelona - 
Pirineus? Evidentment, sempre ens pot tocar la grossa 
i que just abans de l’esdeveniment desitjat arribi una 
nevada abundant, però podem assumir aquest risc? 
Davant d’aquesta incertesa, i amb un increment en la 
possibilitat que se’ns aigualeixi la festa, és raonable 
apostar per segons quins esdeveniments? Les dades 
climàtiques, en aquest sentit, no acompanyen. 

Els detalls sobre el dit fins ara els podeu trobar en 
diversos informes publicats pel Servei Meteorològic 
de Catalunya o l’Observatori Pirinenc del Canvi 
Climàtic. Informació rigorosa que haurien de tenir 
molt en compte els promotors del projecte Barcelona-
Pirineus. 

El fet és que ningú no pot respondre amb seguretat 
si el 2030 hi haurà prou neu, per exemple, a la 
Cerdanya. El plantejament més realista és que 

Les glaceres i els llacs d’alta muntanya, dos ecosistemes greument amenaçats pel canvi climàtic per causa humana. Fotografia: Eduard Garcia.

DOSSIER



www.mountainwilderness.cat

10

La possible candidatura de Barcelona-Pirineus a realit-
zar els JJOO d’hivern del 2030 és caracteritza per unes 
grans declaracions de suport per part d’alguns grups de 
l’esport català, arrogant-se la representació de la socie-
tat civil que ara mateix no tenen, si més no de tothom. 
Hi ha una defensa i lideratge clar des de la Generalitat 
per part Secretari General de l’esport Sr. Figueres, del 
President de FGC el Sr. Font i últimament del propi ex-
President de la Generalitat el M. H. Quim Torra, que va 
fer unes declaracions de suport als Jocs. 

A la primera comissió de treball a l’ajuntament de Bar-
celona,  vam intervenir en nom  de Salvem La Molina 
expressant dubtes i posant unes condicions a la rea-
lització dels JJOO. Dels presents els únics que s’hi opo-
saven eren els Comuns, modificant la seva opinió en 
liderar la Generalitat els JJOO. 

La secretaria de l’esport va impulsar una taula de tre-
ball on també vam estar presents, prèvia sol·licitud, on 
hi havia representades moltes entitats, però l’única en-
titat mediambientalista érem nosaltres. Ens va soptar 
que davant els plantejaments dels dirigents de l’esport 
i de FGC la resta d’entitats quasi bé no preguntaven ni 
qüestionaven res. Els únics que férem alguna pregun-
ta punyent va ser la nostra associació que ja parlàvem, 
també, en nom de SOS Pirineus. A la nostra pregunta 

de qui exerciria el control de la sostenibilitat dels JJOO, 
de què tant s’envanien, la resposta va ser que Greenpe-
ace, cosa que  ens va deixar prou astorats. En pregun-
tar a aquesta entitat  la resposta va ser que no en sabi-
en res. Ens van informar de la formació d’una Comissió, 
on algunes entitats es van oferir a participar-hi, entre 
les quals nosaltres. Però ens hi  negaren l’accés, i a la 
nostra pregunta sobre el desenvolupament d’aquesta, 
ens van dir que no estava activa.

Tot això ho explico per fer entendre als lectors la man-
ca de transparència en la gestació del projecte so-
bre els JJOO. No en transcendeix pràcticament res, no-
més de tant en tant alguna nota de premsa inconcreta. 
Ens diuen que només n’estan estudiant els aspectes 
tècnics.

Al Parlament de Catalunya la CUP va portar la petició 
de que es fes un referèndum o consulta sobre la vo-
luntat de participar en aquests JJOO i va ser ratificada. 
Entenem que és un pas important que hauria d’obligar 
els nostres representant polítics a portar a terme la 
proposta. Esperem que es faci...... I si surt que NO, què 
passa després de totes les expectatives creades? 

Ens preguntem quan tindrem informació! A més 
d’aquestes incerteses hi ha moltes més dades que ens 
porten a majors interrogants  i  que intentaré detallar:

1. Rebuig a organitzar els JJOO: dels jocs del 2022 en 
van retirar la candidatura Oslo, Estocolm, Lviv i Cracòvia 
al tenir dubtes sobre l’organització dels jocs. Entre les 
causes el cost, una dels més importants. Oslo es va tirar 
cap enrere pels costos i a la manca de suport popular. 
Tampoc era segur hi hagués suficient massa crítica de 
turisme  per ser rendibles. A més els costos solen aug-
mentar a mesura que s’acosta la data dels JJOO, com el 
cas de Barcelona 92 citat més avall.

2. Model de negoci: El professor d’economia esportiva 
de Trondheim a Noruega diu: “malgrat  el COI aporta 
alguns fons i els polítics prometen feina, diners del tu-
risme i noves infraestructures, rar és el cop en que hi 
ha aquest retorn a la inversió dels JJOO”.  Els costos en 
seguretat no solen estar detallats. També el professor 
d’Oxford  Bent Flyvbjerg diu que “estudiat el sobrecost, 
aconsella a les ciutats no demanin ser seus dels JJOO”. 

JJOO d’hivern 2030 Barcelona-Pirineus:  
grans declaracions i moltes incerteses 

DOSSIER

Núria Martí, en nom de SOS PIRINEUS

Foto: Jordi Solé i Joval



www.mountainwilderness.cat

11

No hi ha cap estudi que demostri  que han tingut un 
impacte econòmic durador. No obstant considera una 
excepció els JJOO d’estiu 92 de  Barcelona que van po-
der millorar la ciutat, malgrat  que els costos es van dis-
parar també.  Segons el Banc Europeu de reconstrucció 
i desenvolupament “els JJOO solen crear  entre 50.000 i 
300.000 llocs de treball però la majoria són temporals”. 
Actualment sols tenen sentit en països en desenvolu-
pament en què els cal l’impuls d’unes Olimpíades. En 
canvi, solen impulsar l’augment de lloguers, del cost de 
la vida i no pas les expectatives de feina a llarg termini.

3. Obscurantisme del COI:. El COI és una organitza-
ció privada en que la comptabilitat no és pública, els 
seus membres són nomenats i no escollits democràti-
cament. La One World Trust va qualificar el COI com la 
menys transparent de 30 organitzacions internacionals. 
Aquesta manca de transparència, i també els requisits 
en l’estada dels representants del COI, són alguns dels 
motius pels quals Noruega no s’ha volgut engrescar en 
l’organització d’uns JJOO. Actualment el 75% dels   in-
gressos de televisió són  pel COI i dels patrocinis glo-
bals en són el 18%, entre 2013 i 2016. Tot exempt d’ 
impostos. Al juliol 2018 van aprovar l’AGENDA 2020 on 
van introduir diversos canvis alguns d’ells per corregir 
aquesta opacitat. Cal saber si es compliran o no!! 

4. Desigual distribució de guanys i costos: Fins ara 
el COI ha dirigit  i operat l’esdeveniment a la ciutat seu 
dels JJOO juntament amb un Comitè temporal. Rep, ad-
ministra i distribueix els guanys. La ciutat seu assumeix 
els riscos i els costos. Molts ciutadans ja ho saben i no 
volen que els seus  impostos paguin el festival Olím-
pic que dura 15 dies, però molts altres ignoren aquesta 
realitat, i es creuen un discurs enganyós i interessat a 
favor d’una renovació urbana o d’infraestructures que 
igualment cal que es facin amb o sense JJOO!! 

5 Dubtes sobre la capacitat d’acollida dels 
Pirineus: en els Alps ho qüestionen, entenent 
que el personal divers i espectadors van aug-
mentant cada cop que hi ha uns nous Jocs. Si en 
els Alps s’ho qüestionen que són més extensos, 
encara que incloguem Barcelona i rodalies, no 
està clar que sigui factible encabir-hi tothom!! 
Car recordar que aquest estiu on ja s’han posat 
al límit p.e. la Cerdanya i molts altres indrets 
naturals del nostre país. Per tant, dubtem de la 
sostenibilitat d’un allau de forans.

És més, ens preguntem fins a quin punt cal donar a co-
nèixer els Pirineus o Barcelona a l’exterior del país. 
Aquesta fita ja es va assolir als JJOO del 92. Als Pirineus 
no els cal propaganda ja que l’objectiu és tenir turisme 
de proximitat i internet ja fa la seva feina de difusió. Just 
on es farien les proves són les zones més turístiques: 
la Cerdanya i la Val d’Aran. Es faria arribar els visitants 
amb  vols als aeròdroms de la Seu o de la Cerdanya que 
ni estan preparats ni els residents ho desitgen ? Seria 
sostenible tant moviment fins i tot sense vols?

6.  Manca de sostenibilitat: Volem que quedin restes 
de possibles infraestructures teòricament temporals 
? El trànsit, la seguretat i l’allotjament estarien al límit 
o sobrepassats. Els requisits d’energia, d’aigua, la con-
taminació de l’aire i el medi amb deixalles o excessiu 
moviment , així com el soroll  generat  per cobrir l’esde-
veniment i tot el que l’envolta, podria ser desastrós en 
un entorn tant sensible.

7. Els efectes del canvi climàtic no garanteixen que 
hi hagi neu al 2030 i menys en el curt període de 
durada dels Jocs:

Actualment, ja tenim un augment de T mitjana de 1,6 C  
i el valor mitjà de precipitació anual ha disminuït uns 57 
mm respecte al 1950. 

Al període 2021-2030 el canvi climàtic serà molt més 
patent. Hiverns encara més suaus, amb augments de 
2-3ºC, segons gràfiques anteriors, i canviants, amb 
disminució de les precipitacions d’un 10 a un 20% a 3 
estacions que donarà lloc a menys aigua disponible 
amb molta més necessitat d’innivació artificial que 
provocarà problemes de subministrament d’aigua de 
boca. Aquesta producció es veurà afectada per la dis-
minució d’un 40% de dies de glaçada i de dies de fred . 
Això s’agreujarà si coincideix amb un  llarg període de 
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sequera, dins un clima més canviant i extrem, que po-
dria donar lloc a un escenari  catastròfic davant d’uns 
possibles JJOO. 

8. Un model de desenvolupament basat en el tre-
ball precari: Miquel Puig, economista  i autor d’arti-
cles sobre economia, indica a l’Anuari de l’Educació de 
Catalunya de la Fundació Jaume Bofill que la probabi-
litat d’abandonament escolar prematur ( AEP) depèn 
del mercat laboral que l’envolta (sistema productiu), 
no tant de l’escola en si (sistema educatiu), i a on les 
circumstàncies individuals determinarien, l’abandona-
ment. Quan hi ha activitat turística, augmenta el fracàs 
a l’escola amb unes aparents millors oportunitats fora 
d’ella, però realment hi ha molta precarietat, tempora-
litat i sous baixos ( dependència de Relacions laborals). 
Uns JJOO reforçarien la idea de seguir amb un turisme 
en augment i podrien col·laborar a aguditzar el greu 
problema del fracàs escolar i l’abandonament prema-
tur dels estudis. 

9. JJOO d’hivern no inclusius: són pensats per a un 
públic i països determinats. Es  marginen els països que 
no tenen muntanyes nevades, com quasi tota AFRICA. 
Als JJOO d’estiu Rio 2016 hi van anar 206 nacions i als 
d’hivern de Corea sols 92. Hauria d`ésser inclusiu se-
gons les anelles Olímpiques dels 5 continents. Tampoc 
hi ha tantes i sobretot conegudes estrelles dels esports 
d’hivern, no són estrelles a nivell global. En molts països 
pobres és un esport que no té suport i és car, cas de l’�n-és car, cas de l’�n- car, cas de l’�n-�n-
dia, on als JJOO de Corea sols hi va enviar 2 esportistes, 
però sí 100 a Rio. 

10. Segons  Juan Antonio Samaranch, vicepresident 
del COI, la candidatura pot tirar endavant  però falta 
unitat i voluntat política. Els tècnics lloen la propos-
ta catalana. Alejandro Blanco, president del COE, ha 
dit que “els Jocs són perfectament realitzables, però cal 
trobar un clima de diàleg i entesa”. Com fem com-
patible l’anhel d’independència amb uns JJOO pa-
trocinats parcialment per l’Estat espanyol ?  

FINALMENT NO TENIM CLAR S’EVITIN ELS 
IMPACTES AMBIENTALS DELS JOCS, TENIM 
MALES EXPERIÈNCIES:  Algunes observaci-
ons a les declaracions de l’ex-president Torra:

1. Va assegurar que els JJOO 2030 poden 
ser els “primers jocs verds de la història”, ja 
que la candidatura catalana està feta “amb 
la mentalitat del segle XXI, amb un respecte 
escrupolós al medi ambient”. Però, tenim 

exemples a la pròpia La Molina de  com es treballa en 
alguns casos: 

a) Contaminació del riu Pletasses:  ADIF va iniciar obres 
d’arranjament del túnel de Toses sense depuradora. 
Gràcies a les denúncies i a la intervenció de l’ACA, al fi-
nal s’ha instal·lat però després de quasi  4 mesos d’em-
brutar el riu.

b) Tala d’arbrat al barri del Sitjar: FGC va sobredimen-
sionar els camins habituals sense que els responsables 
forestals, segons ells, s’assabentessin del que succeïa... 
Com pot ser això possible? 

c) Propera adequació de  l’antiga Pista Barcelona: mal-
grat que ens diuen que és per l’esquí comercial, sabem 
que es fa fonamentalment  per fer les proves femenines 
dels JJOO i per altres proves posteriors,  segons s’indica 
al començament en la justificació del projecte. Sabem 
que té un cost prou elevat. Hi haurà prou  garanties 
que no patiran contaminació les aigües de la Font Gran 
amb obres just a sobre ? Que el munt de mesures de 
prevenció i correctores mediambientals s’executaran 
correctament? 

2. Va subratllar la   importància de l’esdeveniment 
per a l’equilibri territorial català.  Cal fer les olimpía-
des per això? Les inversions en el territori cal fer-les en 
funció de les necessitats, independentment de grans 
esdeveniments on no queda assegurat el retorn eco-
nòmic.

Ho lamentem, però vistos els anteriors casos i al-
tres, posem en dubte que en totes les obres que 
s’hauran de fer pels JJOO es tingui suficient cura.                                
CREIEM QUE MASSA INCERTESES ENVOLTEN AQUES-
TES POSSIBLES OLIMPÍADES D’HIVERN, I A MÉS AC-
CENTUADES AMB LA CRISI DE LA COVID-19, QUE ENS 
FAN REFLEXIONAR I DUBTAR  SOBRE  LA IDONEÏTAT 
D’AQUESTA CANDIDATURA.  

Indret a vall de Coll de Pal on podria fer-se un llac artificial d’abastament d’aigua 

per innivació de la pista Barcelona. Uns diuen que no es farà, altres que sí....
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La pandèmia provocada per la COVID 19 ha deixat al ca-
laix el projecte de candidatura Pirineus-Barcelona 2030 
als JJOO d’hivern, a l’espera d’una millor conjuntura on 
poder veure la llum. Al marge de la tragèdia que està 
deixant la malaltia, les seves conseqüències econòmi-
ques negatives estan sent realment intenses al sector 
turístic, donant mostres de la seva vulnerabilitat i de les 
seves contradiccions. El confinament, vingui imposat 
per l’hivern o pel Butlletí Oficial, ens ofereix l’oportunitat 
de reflexionar sobre aquest projecte turístic-esportiu 
que es perfila sobre l’horitzó de les nostres muntanyes.

Les informacions aparegudes al 2019 i al 2020 recullen 
les minses declaracions dels promotors de la precandi-
datura, els quals destaquen que els JJOO d’hivern són 
un esdeveniment internacional que posiciona el Pirineu 
com a destí turístic-esportiu de primer ordre. Afirmen 
també que el Pirineu mereix uns JJOO d’hivern i que el 
fet que mai se n’hagin celebrat constitueix un punt a 
favor de la candidatura. La denominació de la precandi-
datura deixa clarament palesa la seva intenció: projec-
tar una imatge de paisatge de muntanya vinculat a una 
gran ciutat amb la finalitat expressa d’atreure al turista 
estranger i “d’obrir la muntanya” a Barcelona. 

El COI, conscient dels llegats de formigó malbaratats 
en instal·lacions infrautilitzades en anteriors edicions, 
ha determinat la impossibilitat d’ampliar el domini es-
quiable i de crear infraestructures 
esportives de nova planta. En aquest 
sentit, els promotors de la candidatu-
ra, conscients de la previsible prolon-
gació de la crisi econòmica, han fet de 
la necessitat virtut i pregonen la sos-
tenibilitat ambiental i econòmica del 
projecte, assegurant que no serà en 
cap cas una operació especulativa. La 
seva previsió és celebrar les proves de 
gel a Barcelona, les de neu al Pirineu 
i les de salts d’esquí, skeleton, bobs-
leigh i luge, en algun indret dels Alps o 
els Balcans. D’aquesta forma tan cos-
mopolita salven la contradicció que 

Pirineus-Barcelona 2030, una projecció i desproporció
a l’horitzó

suposa celebrar uns JJOO d’hivern a una seu mancada 
de les infraestructures esportives necessàries per a la 
seva realització. 

Va ser a partir de la crisi de 2008 quan vam descobrir 
que construir moltes cases no era sinònim d’impulsar 
polítiques d’habitatge. Ha estat al 2020, a partir de la 
crisi originada per la pandèmia, quan hem descobert 
que un sector que s’anomena “estratègic” com el turís-
tic, ha resultat ser tant més vulnerable quant més in-
tensius i insostenibles eren els seus trets definitoris. 

Davant d’aquestes consideracions hom es pregunta 
quin seria el llegat que ens deixaria al Pirineu la cele-
bració d’uns JJOO. Un cop feta la cerimònia de clausura 
dels Jocs i dissipat l’esperit olímpic a l’aire, restarien unes 
estacions d’esquí remodelades, unes vies de comunica-
ció concebudes per un ús intensiu i esporàdic des dels 
centres urbans fins  a les estacions d’esquí i, finalment, 
quelcom vaporós com la boira però que cristal·litza en 
forma de formigó: el desig d’una ràpida escapada a la 
muntanya que ha acollit uns JJOO. No seria pas estrany 
que l’augment de la pressió turística, juntament amb 
els efectes del canvi climàtic, servissin per a justificar fu-
tures revisions de Plans Generals d’Ordenació Urbana, 
així com futures ampliacions dels dominis esquiables 
buscant cotes més elevades i orientacions menys asso-
lellades. Els darrers anys la situació del negoci de l’es-

DOSSIER

David Casinos Cardo
Llicenciat en Dret, Postgrau d’Especialització en Dret Local, Màster en Dret dels Esports de Muntanya
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quí -i del negoci immobiliari vinculat- s’ha caracteritzat 
per la saturació i l’estancament, i pretendre superar-los 
per mitjà de l’organització d’uns JJOO constituiria, sense 
dubte, una nova fugida endavant. 

En tot cas, aquest llegat no deixaria pas una millora 
de les infraestructures que donen servei als propis ha-
bitants del territori, com són l’educació i la sanitat. És 
més, en aquells indrets on es produeix una més gran 
intensitat d’ús de les estacions d’esquí, com pot ser la 
Cerdanya o la Vall d’Aran, és on es dona un percentatge 
més elevat de segona residència i on resulta més elevat 
el preu de l’habitatge, tant la propietat com el lloguer, 
produint-se una gentrificació que fa fora als propis resi-
dents, majoritàriament treballadors del sector serveis, 
sector que monopolitza tota l’activitat econòmica de 
l’entorn: la pandèmia ha vingut a refermar que no és 
una bona política econòmica ni social, posar tots els 
ous en el mateix cistell. 

Ambientalment parlant, tampoc resulta sostenible 
donat que consumeix, amb enormes impactes, un re-
curs escàs com és el sòl per a un ús turístic estacional. 
D’aquesta manera, podem suposar que el llegat dels 
JJOO es condensaria en la renovació d’un model de des-
envolupament turístic-immobiliari intensiu i extractiu, 
oblidant que el verdader desafiament estratègic global 
és, avui per avui, l’adaptació als impactes del canvi cli-
màtic.

En aquest sentit, l’informe de l’Observatori Pirinenc del 
Canvi Climàtic indica com un dels seus reptes la “rea-
daptació dels models de desenvolupament turístic per 
a potenciar la resiliència del sector davant de la dismi-
nució futura del nombre de dies esquiables i la major 
pressió ambiental de la seva activitat, alhora que po-
tenciar les oportunitats emergents per al turisme de 
natura i muntanya”.

Però aquesta pressió urbanitzadora, que llisca com una 
gelera però en sentit invers, des de la muntanya verda 
envers la muntanya blanca, no és ni nova ni exclusiva 
del sud dels Pirineus. Als Alps es va originar a primers 
del s. XX i Samivel ja advertia al 1940 que “és un error 
social, un vandalisme i una malaptesa també, sacrificar 
sense pietat els més bells paisatges al turisme automàtic”. 
En el nostre vessant dels Pirineus es va originar a la se-
gona mitat del segle passat. Un exemple del “desenvo-
lupisme franquista”, concebut però mai nascut, va estar 

la proposta d’estació d’esquí al massís de la Maladeta 
de 1971. Aquesta iniciativa projectava l’esqui d’estiu a 
la gelera de l’Aneto i un tren subterrani per passar sota 
la Cresta dels Portillons fins a assolir el cim de la Malade-
ta, on s’havia d’aixecar un restaurant panoràmic. El flux 
urbanitzador va discórrer paral·lel al de les estacions 
d’esquí que s’anaven construint, fins arribar al caos es-
peculatiu de finals de segle. Exemple d’aquest darrer 
ha estat el projecte d’estació d’esquí de la Vall Fosca del 
1998, avortat per la crisi econòmica del 2008 i que ha 
deixat a la muntanya els seus blocs erràtics de formigó 
com a testimonis de la darrera glaciació especuladora.

Si el pas del temps ens ajuda a ponderar l’abast real 
dels projectes, la dimensió espacial ens ajuda a pon-
derar la proporció o desproporció de les seves projec-
cions en el present. I els Pirineus no són els Alps ni les 
Muntanyes Rocoses, però són la nostra petita immensi-
tat, el nostre més gran capital natural, sense superàvit 
de soledat ni excedents de silenci, raó per la qual no hi 
ha lloc a preguntar-se si es mereixen uns JJOO, sinó si 
tenen la capacitat per acollir-los sense posar en greu 
perill aquests valors tan preuats com fràgils. Una part 
de la resposta es troba a les paraules de la geògrafa 
Rosa Fernández-Arrollo “Les muntanyes es troben al punt 
de mira de diferents interessos que actuen com a profunds 
transformadors que desestabilitzen i muten realitats, sis-
temes i valors d’aquests encara possibles espais calms i 
allunyats on recuperar el miratge d’allò encara no alterat”. 
La resposta es completa amb la reflexió que feia l’ecòleg 
Aldo Leopold fa més de setanta anys: “el lleure mecanitzat 
ja s’ha fet amb les nou desenes parts dels boscos i les mun-
tanyes; un elemental respecte per les minories hauria de 
dedicar l’altra desena part a la natura silvestre”.

Referències:

Fernández-Arroyo Rosa. (1996). “El país frágil. Las montañas 
deben sobrevivir”. Madrid: Desnivel

Leopold Aldo. (2017) Una ética de la Tierra. Madrid: Edición de 
Jorge Riechmann. Los Libros de la Catarata

Samivel. (1963) L´amateur d´abîmes. Paris: Stock

Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (https://www.
opcc-ctp.org/es/noticia/nuevo-informe-opcc2-cambio-
climatico-en-pirineos-impactos-vulnerabilidades-adaptacion-
bases). Consulta diciembre 2020
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Malgrat la previsió de fort vent i la persistència del co-
vid-19, que va obligar a reduir a la meitat el nombre 
de participants, finalment el passat dissabte 26 de se-
tembre vem poder realitzar l’Acció 2020 de Mountain 
Wilderness Catalunya.

L’Acció fou novament en el marc del projecte transfron-
terer, organitzat conjuntament amb el companys de 
Mountain Wilderness França a Catalunya nord, com a 
retorn als treballs realitzats l’any passat al coll de Boca-
cers (vallespir). Enguany vem actuar al Puig de la Clapa 
(Ripollès) tot realitzant treballs per anular una pista que 
pujava directament al cim i afavorir-ne la revegetació i 
evitar processos d’erosió. Un segon grup va treballar al 
pla de Meians on es va realitzar el tancament d’una bas-
sa per afavorir un punt humit per la població d’amfibis 
i segregar-lo de l’abeurament del bestiar.

Finalment una acció de caràcter més reivindicatiu fou 
la instal·lació d’un rètol que dona continuïtat als res-
pectius senders GR de cada vessant de la muntanya. La 
intenció és aconseguir un sender veritablement trans-
fronterer que relligui les comarques catalanes del sud 
i del nord de la cadena pirinenca. En els parlaments, el 
president de Mountain Wilderness Catalunya, Santi Po-
cino, va emplaçar als representants dels diversos esta-
ments presents a la trobada a fer-ho possible. El guant 
fou recollit per Josep Coma, alcalde de Molló i president 
de País i Art i d’Història de les valls Catalanes del Tec i 
del Freser, que manifestà els esforços que s’estan rea-
litzant en aquest sentit. En tots els parlaments restants 
es feu esment a la necessitat de reforçar els lligams 
transfronterers.

La Trobada va comptar amb la presència del ja esmen-
tat alcalde de Molló, en Josep Coma, del secretari de 
l’ajuntament de Prats de Molló, en Sergi Roca del direc-
tor del Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Fre-

ACCIÓ  AL PUIG de la CLAPA i el PLA de MEIANS, setembre 
de 2020

ACTIVITATS
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Gràcies a tots els voluntaris per la feina feta i a totes les 
entitats i organismes implicats en l’èxit de la trobada.

ser, en Santi Farriol, del director del Grand Site Canigó, 
en Florian Chardon, i dels representants de senders de 
la FEEC, Mariano Morera i de la FF Michel Prim, també 
en Joan Sibill president de l’Ateneu d’Acció Cultural de 
Girona, entitat col·laboradora en la logística de l’Acció.

ACTIVITATS

Nou vídeo: “A la muntanya tu ets el motor”

La irrupció d’activiats de motor a l’alta muntanya supo-
sen una pertorbació dels seus valors i la degradació de 
la pràctica excursionista-alpinística. Per pasar-lo de re-
lleu hem elaborat aquest vídeo, el podeu veure al nos-
tre web: www.mountainwilderness.cat
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Diumenge 18 d’octubre vem estar als voltants del refugi 
Prat d’Aguiló recollint les restes de la teulada que el ci-
cló Glòria havia destruït el passat mes de gener. Les me-
sures de prevenció del Covid van obligar a ser un grup 
reduit. La Brigada del Parc Natural del Cadí Moixeró ja 
havia retirat les parts més grans i voluminoses, però 
encara quedaven multitud de fragments mitjans,petits 
i micros del material aïllant. Especialment els micro 
fragments van requerir una tasca molt laboriosa. La 
prematura nevada caiguda just la setmana anterior va 
impedir un escombrat total de la zona, de manera que 
caldrà rematar la feina quan sigui possible. Part dels re-
sidus es van retirar el mateix dia en vehicle i per als més 
grossos hi ha el compromís de l’helicòpter dels agents 
rurals per fer un viatge properament. Destacar la crida 
que va fer a les xarxes na Núria Burgada per activar les 
tasques i l’acollida dels guardes als voluntaris.

Recollida de restes de la teulada del refugi Prat d’Aguiló, 
esbotzada pel cicló Glòria

ACTIVITATS

Es completen els treballs de retirada de les peces de 
la teulada del refugi de Prats d’Aguiló, afectat pel tem-
poral Gloria. Caldrà una supervisió de les micro-restes 
que queden de l’aïllat tèrmic.

Acció 2021 a la Serra del Campirme

Amb totes les reserves, degut a la situació pandèmica, esprem poder realitzat l’Acció del 2021 aquest proper estiu 
a la serra del Campirme (Pallars Sobirà). Es tracta de desmantellar un antic tancat ramader de filferro espinut de 
varis centenars de metres situat per damunt els 2300 metres. Igualment, també retirarem del paratge un tipus 
d’instal·lació obsoleta d’aparició més recent: una estació meteorològica que ha quedat malmesa i fora d’ús. Ani-
rem informant-vos respecte a les inscripcions a mida que s’acosti el període estival i amatents a  les condicions 
epidemiològiques.
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Crònica d’una jornada d’ordinària bogeria i reflexió sobre 
l’impacte del turisme de masses en un ambient fràgil com 
el de les Dolomites i el de la muntanya en general.

Aquest any la neu a cotes hivernals va arribar d’hora. 
Potser no hi ha res que fes pensar en una disminució 
del fenomen de l’escalfament global, es tracta d’un 
episodi sense res d’especial. Aquesta pertorbació freda, 
no obstant ha permès als apassionats de l’esquí de 
muntanya de la meva zona, fer la primera trobada d’inici 
de temporada a la Marmolada, a mitjans d’octubre.

Potser per les renúncies de la temporada passada, 
on el tema de la salut van cancel·lar  les activitats 
d’una primavera esplèndida, fins i tot jo no he sabut 
renunciar al reclam de les primeres neus. Desprès 
d’haver observat la mèteo i les acumulacions de neu 
durant tota la setmana laboral, el dissabte 17 m’anava 
directe a  Passo Fedaja.

No m’esperava una jornada de solitud i contemplació, 
conec bé la situació, però sí que em va sorprendre 
trobar-me cotxes ja aparcats a dos quarts de nou del 
matí a l’inici de la resclosa del llac de Fedaja.

L’ambient era de festa, de gran trobada d’amics i 
apassionats, tot i que no faltaven aquells que, amb els 
seus vehicles tot-terreny, pretenien arribar fins al límit, 
aparcant a l’últim revolt, apurant al màxim els límits 
permesos.

La pujada al llarg de la traça a l’ombra de les pilones 
recentment abandonades de la cistella de “Pian del 
Fiacconi”, estava més transitada que qualsevol pista del 
domini de les Dolomites durant les festes de Nadal.  El 
desnivell regular ara marcat per nombrosos passatges 
estava, literalment, ple de gent.

És cert que fins i tot jo en formava part d’aquell 
espectacle humà que degradava el paisatge, grups 
i grups desendreçats que esbufegaven a diferents 
velocitats sobre la neu, tantes persones que a un cop 
d’ull, em recordaven la fotografia de la campanya russa, 
d’aquelles columnes desordenades de soldats fugint, 
siluetes fosques sobre el blanc de l’extensió nevada.

MW-Itàlia 

Asalt a la marmolada. L’impacte del turisme de masses en 
un ambient fràgil   

A part de l’esquiada i el retrobament de tants amics,  
aquesta jornada a la Marmolada m’ ha servit per a fer 
una reflexió sobre la massificació de la muntanya a 
l’hivern. Per a mi hi ha tres punts:

1. La Marmolada està cada vegada més exposada i 
fràgil. La muntanya està experimentant l’assalt del 
turisme de masses a part de romandre sempre en 
el punt de mira dels que voldrien domar-la encara 
més amb els remuntadors. L’entorn glacial, els salts 
de roca, les escletxes, l’altitud ja no representen 
una barrera natural ni per a l’assistència massiva 
ni per a projectes empresarials. La muntanya més 
alta de les Dolomites ja no representa un símbol 
de majestuositat digna de respecte, sinó un parc 
infantil o un terreny edificable i mostra tota la seva 
fragilitat ja revelada pels canvis a causa del clima.

2. L’esquí de muntanya i l’assistència a les 
muntanyes d’hivern són fenòmens en fort 
creixement. Això és un fet confirmat. Les empreses 
del sector responen a aquesta tendència amb 
una oferta cada vegada més gran de material i 
equipament, interceptant les necessitats d’un públic 
cada vegada més especialitzat i també diversificat: 
des de qui busca un rendiment esportiu i una forma 
física fins a aquells que cerquen el plaer de l’esquí i 
el component free-ride, o, els qui estan orientats a la 
dificultat alpinística o a l’esquí clàssic de muntanya 
i excursions.

Els que freqüenten les muntanyes van observant, 
temporada rere temporada, l’augment del nombre 
de practicants (i la qualitat i la varietat d’equips). 
Només les administracions locals semblen cegues 
a les proves i, en lloc d’interceptar i guiar aquesta 
tendència, persegueixen models d’un turisme 
de dècades enrere que, en tots els sentits, ha 
demostrat la seva insostenibilitat econòmica i 
ambiental i que, amb l’excusa de donar suport al 
turisme, continua desviant fons milionaris cap a 
llocs inútils i sovint nocius, gairebé sempre, en llocs 
ja afectats per la quantitat de formigó, excavacions 
i pilars, segurament no necessaris.

ALTRES SECCIONS

Alessandro Lavarra
Traducció: Montse Soler

Una ullada a altres territoris, la preservació de les muntanyes, els debats i les propostes que l’acompanyen. Retall de reflexions, activitats i accions 
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3. La tecnologia i els nous hàbits “socials” han 
estandarditzat encara més l’ús de les muntanyes. 
La visualització de fotos, panoràmiques, que es 
troben a les xarxes socials ha contribuït a atreure 
cada vegada més gent a les muntanyes nevades. 
Avui, trobar informació sobre les condicions de la 
neu o sobre la viabilitat d’un itinerari és qüestió 
d’un clic. Hi ha grups i fòrums de Facebook plens de 
detalls en temps real. El fet de poder repetir una 
excursió de la qual hem vist reportatges, vídeos, 
comentaris, fotos, fa que aquest esport sigui més 
accessible del que era quan només s’havia de 
confiar en la informació dels mapes meteorològics 
i en els seus coneixements sobre el medi ambient i 
les estacions.

De fet, això també obre la muntanya hivernal a 
l’assistència massiva i redueix l’encant i el plaer de 
la contemplació i l’aventura. Tot i així, podria ser el 
requisit previ per construir i comunicar una oferta 
turística més avançada, orientada a l’equilibri entre 
les necessitats dels residents, els turistes i el medi 
ambient.

Es manté el fet que els fenòmens massius, si no estan 
ben portats, condueixen a aquest efecte d’aparcament 
de centre comercial, que no són dignes de la visió de la 
muntanya.

La muntanya no té anticossos contra la massificació. Les 
administracions, les institucions i els operadors encara 
no tenen clara la velocitat del canvi i de la transformació. 
Hem vist, per exemple, al llac Braies, el desequilibri que 
pot produir una pel·lícula en el flux de turistes i avui a 
la Marmolada la quantitat d’informació a les xarxes, la 
quantitat d’esquiadors de muntanya que pot moure. No 
podem abaixar el nivell d’atenció i consciència si volem 
garantir alguns vestigis de la natura en un futur proper.

Hem de treballar molt perquè el turisme s’adapti a 
la muntanya i no que la muntanya es transformi per 
acollir-lo.

ALTRES SECCIONS

MW-França

Saint Firmin gira la pàgina de l’esquí

A les portes del Parc Nacional dels Ecrins, el municipi de 
Saint Firmin (Hautes-Alpes) té un remuntador que no 
funciona des del 2005. La seva exposició al sud, la baixa 
altitud, la manca de neu i l’evolució de les pràctiques 
esportives han estat la raó de la seva decadència.

El remuntador s’ha deteriorat i és perillós i, davant 
les seves responsabilitats, el municipi de Saint Firmin, 
en zona d’adhesió del Parc, es va adreçar a Mountain 
Wilderness per dur a terme el seu desmantellament. El 
12 de novembre, una primera intervenció de seguretat 
va consistir a retirar el cable i la politja de retorn 
en previsió del desmantellament complet el 2021. 
L’operació fou realitzada conjuntament amb els agents 
dels serveis tècnics de Saint Firmin.

VOLUNTAT PER GIRAR PÀGINA I EFICIÈNCIA

Els primers contactes amb Mountain Wilderness es 
van fer a finals d’estiu. A partir d’octubre es va realitzar 

una visita tècnica perquè l’Ajuntament volia reaccionar 
ràpidament, conscient dels problemes de seguretat i la 
responsabilitat que li corresponguin com a propietari 
d’aquesta instal·lació obsoleta. Una voluntat comú a la 
vall de Valgaudemar de desmantellar les instal·lacions 
abandonades. En un entorn excepcional, entre Ecrins i 
Obiou, Saint Firmin vol desenvolupar una aproximació 
respectuosa a la muntanya en un entorn verge i la 
presència d’aquest remuntador rovellat no s’hi presta.

L’Ajuntament va decidir ràpidament fer una 
desinstal·lació segura traient el cable de remolc i la 
politja de retorn. El 12 de novembre, Jean-Paul Rochaix, 
referent tècnic per al desmantellament d’instal·lacions 
obsoletes a Mountain Wilderness, intervé com a 
professional per dur a terme aquesta delicada operació.

En una inusual suavitat d’aquell dia de novembre, 
i en presència de càrrecs electes del municipi, el 
cable va deixar l’aire seguit de la seva politja sota l’ull 

Traducció: Carles Sales
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tranquil·litzat dels ocells i altres rapinyaires. Els treballs 
de seguretat i evacuació es van dur a terme amb un 
equip d’agents municipals. La politja es va tallar in 
situ i els 1.200 metres de cable foren enrotllats a 
la carrosseria del vehicle. Els 1000 kg de ferralla es 
destinaran al centre de reciclatge.

Ens trobem en un lloc on la natura recupera 
progressivament els seus drets gràcies a la voluntat 
de l’Home, un destí per tornar a connectar i recarregar 
les piles. La resta està prevista i esperada pel 2021, si 
trobem socis per eliminar les vuit pilones, el contrapès 
i el cobert tècnic. No falten records i anècdotes del 
seu funcionament, la nostàlgia continua sent molt 
present en algunes ments perquè aquest remuntador 

ha contribuït a la història del poble. La memòria es 
conservarà amb l’exposició d’una de les politges en un 
local comunal.

MW-Suïssa

Feuer in den Alpen 

El Feuer in den alpen  (que podem traduir com el Foc en 
els Alps) d’enguany propiciat per les organitzacions de 
protecció dels Alps CIPRA Suïssa, Mountain Wilderness 
Suïssa i la Fundació per a la protecció del paisatge, es va 
celebrar el 8 d’agost, i fou en realitat  un “Foc amb vistes 
als Alps”: els participants a la muntanya  local de Berna, el 
Bantiger (*) van remarcar com d’important és que hi hagi 
àrees recreatives salvatges a les seves portes. I com el 
turisme de masses orientat als mercats de llarga distància 
amb els seus projectes destructius a gran escala, ja han 
passat a la història.

El turisme suau a l’altiplà suís protegeix el medi ambient

La ubicació del “foc amb vistes als Alps” fou escollida 
de manera provocativa: el Bantiger és només a set 
quilòmetres del centre de Berna; no hi ha foc a les 
altures alpines i lluny dels grans centres. No obstant, la 
cadena de turons amb les seves formacions d’arenisca 
salvatge encarna allò que durant el confinament, més 
consciència va provocar: necessitem àrees recreatives a 
la zona residencial més propera! Alguns del participants 
van caminar per primer cop per la cresta coberta de 
vegetació fins al conegut màstil del repetidor i van quedar 
fascinats de com de propera pot estar la natura salvatge. 
Si podem relaxar-nos davant la nostra pròpia porta de 
casa, viatjarem amb menys freqüència. Això té un efecte 
positiu en el balanç mediambiental, ja que el 80% de les 
emissions de CO2 del turisme les provoca el viatge. Al 
mateix temps s’alleugereixen les zones turístiques més 
visitades i les últimes àrees salvatges dels Prealps i els 
Alps. Això no significa que les àrees de recreació locals de 
l’altiplà central s’hagin de sacrificar al turisme de Halli-Galli 
(*). “Volem mostrar a la gent com es poden moure a l’aire 
lliure d’una manera conscient i respectuosa amb el medi 

ambient” va dir Sebastian Moos de Mountain Wilderness 
Suïssa, en motiu del seu discurs en el “Foc dels Alps” 
d’aquest any.                                                                                                                                  

Els grans projectes turístics han passat a la història

Franzizka Grossenbacher (Fundació per a la Protecció 
del Paisatge) i Patrick Schönenberger (CIPRA Suïssa) van 
destacar en els seus discursos: “Necessitem repensar-ho 
tot urgentment! Els destins turístics que han d’amortitzar 
la seva costosa infraestructura amb el major número 
possible de visitants són els que més pateixen la pandèmia 
de Coronavirus i la crisi climàtica. La promoció de grans 
projectes turístics que destrueixen la natura i el paisatge 
no està d’acord amb els temps actuals. Avui en dia  no es 
tracta de portar cada vegada més gent amunt i avall per 
la muntanya. Un major creixement quantitatiu enfocat als 
mercats llunyans no és sostenible i, en última instància, 
destrueix les bases d’un turisme exitós i d’alta qualitat.

Antecedents

Cada segon cap de setmana d’agost, cremen els Feuer in 
den alpen. Durant 32 anys, les persones activistes s’han 
reunit en les tradicionals fogueres per tota la regió alpina, 
des d’Eslovènia fins a Suïssa. Els incendis solidaris han 
constituït un símbol impressionant de la preservació del 
patrimoni natural i cultural de la regió alpina. Aquest any 
s’han tractat, per la seva urgència, la protecció d’àrees 
d’alta natura i la qualitat paisatgística dels grans projectes 
destructius a gran escala i la importància de la recreació 
local. Més informació a www.feuerindenalpen.com                             

(*) Cim dels Alps Emmentals de 320 metres d’alçada                                                                                                                         
(*)  Joc de taula que, entre d’altres, estimula la rapidesa

Traducció i adaptació de l’original Teresa Puig
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Roca i Mar

Escalada neta als penya segats del Montgrí

És una evidència que en l’època que ens ha tocat viure i 
en el territori que ens envolta, sentir les sensacions que 
ens aporta viure una aventura a la natura en el seu estat 
més salvatge cada vegada costa més. Però quan som 
en el lloc i en el moment apropiat, i de cop ens trobem 
vivint una aventura i gaudint d’aquelles sensacions que 
només la natura en el seu estat pur i intens pot oferir-
nos, tot rutlla i ens sentim bé, plens, feliços.

Un d’aquests llocs és la zona de penya-segats que hi ha 
al nord de l’Estartit.  D’ençà que  un grup d’escaladors 
amants de l’aventura i de l’escalada tradicional es van 
fixar des del mar a bord d’un petit veler en aquesta 
zona poc explorada de roca calcària, no han parat 
d’acudir-hi, obrint un munt  d’ itineraris  que recorren 
en totes direccions la roca batuda per les onades i la 
tramuntana. Des de llargues travesses de nord a sud 
i de sud a nord, a curtes i explosives vies de dificultat. 
Itineraris ascendents  de  vàries  tirades o surrealistes 
desploms impossibles escalats fruit de la imaginació i la 
força desfermades... Tot és possible en aquella estreta 
zona a cavall entre la immensitat i la simplicitat marina 
i la complexa i superpoblada terra civilitzada.

L’aproximació ja és un plaer. L’entorn és molt peculiar 
i característic de la zona del Montgrí, molt castigat pel 
vent i que li aporta uns trets molt endèmics. El terra, 
molt rocós està erosionat fins a esculpir textures 
rugoses i esmolades, que dificulten molt el pas fins que 
no ens endinsem en les pinedes que fan del sotabosc 
un terreny molt més agradable, pla i a raser de vent i 
sol. Quan arribem als penya segats encara no podem 
començar a escalar. Ens queda accedir a les parts 
baixes, prop del mar, que no sempre està tranquil, 
on comencen les vies... Una vegada a lloc i ja amb un 
bon  grapat d’experiències enriquidores, comença 
l’escalada.

Hi ha altres zones de penya segats marins 
on des de fa anys s’escala, com és el sud 
de Gal·les. Gogarth i Pembroke són dos bons exemples. 
En aquestes zones ja fa anys que es van adonar d’un 
fet fascinant. I és que, ètiques a part, els sistemes 
d’assegurament fix, que foraden la roca per instal·lar 
elements metàl·lics com els  parabolts, els  spits  o els 
químics, no són vàlids. La corrosió per la sal, l’aigua i 
el vent, deixa inservibles els ancoratges en molt poc 
temps, a més de deixar marcada per l’òxid la roca. Per 
això, i recolzats per 
una forta consciència 
ètica local, un petit 
grup d’escaladors 
va decidir eliminar 
tots els ancoratges 
fixos que, tot i ser 
pocs, posaven en 
perill als escaladors 
i contaminaven un 
entorn més propi de 
les aus que de les 
persones. I amb el 
pas del temps, s’ha 
vist que va ser una 
mesura d’èxit en tots 
els sentits.

En  l’actualitat, l’Associació Roca Nua, està treballant 
per presentar un projecte ambiciós i il·lusionant als 
òrgans gestors del Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter. Emmirallant-se en les zones de les 
Illes Britàniques i en l’experiència d’organismes com 
la  BMC  (British  Mountaineering  Council) en la gestió 
de la convivència dels escaladors i de les moltíssimes 
aus i altres espècies que habiten als seus penya segats, 
volen oferir al Parc una proposta de regulació i 
bones pràctiques,  perquè  l’escalada sigui compatible, 
sostenible i segura.

Reconeixent quina és la nostra essència en cada 
moment, podem gaudir amb plenitud de  la nostre 
naturalesa veritable. Els escaladors tenim dret a habitar 
per un temps allà on viuen les aus, però sense oblidar 
quines són les normes del joc. El coneixement del 
territori, el respecte als éssers que hi viuen, minimitzar 
el rastre del nostre pas i la sintonia amb els elements... 
Normes arrelades en valors eterns, que en definitiva 
ens fan humans, ens fan terrícoles...

ROCA NUA

Jordi Esteve
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Assemblea Anual 
ordinària de socis 2020 

L’assemblea és va poder fer presencial-
ment just abans del confinament total 
que es decretà per l’expansió de la pan-
dèmia del covid 19. Fou al local social de 
l’Agrupació Excursionista Catalunya, 
entitat associada a Mountain wildewr-
ness Catalunya, i on el seu president 
Pere Mansilla, ens donà la benvinguda. 
En el decurs de l’assemblea s’aprovà la 
gestió, els comptes i els projectes per 
al 2020. Així mateix es va oficialitzar un 
canvi en la junta directiva en la qual en 
Lambert Colàs assumeix la vice-presi-
dència en substitució de Vicenç Sànchez 
que roman a la Junta  com a vocal.

Renovació del conveni 
amb la FEEC

Un any més hem renovat el conveni de col·laboració amb la FFEC, així mateix vo-
lem fer esment a l’especial menció que es fa de Mountain Wilderness Catalunya en 
l’exposició “100 anys FEEC” que del 10 de desembre al 14 de febrer s’ha instal·lat al 
Pau Robert de Barcelona.

Dia internacional de les 
Muntanyes

El cartell del 2020 fou a càrrec de l’Enric 
Ribas i Boldú. Cuidem el llegat!
Vem aprofitar el mateix dia per fer 
públic el vídeo “A la muntanya tu ets el 
motor” 

BREUS

38è Festival de cinema de 
Muntanya de Torelló

La 38a edició del Festival de Cinema de 
Muntanya de Torelló, s’hagué d’aplaçar 
fins aquesta darrera setmana de gener 
de 2021. En la cerimònia d’entrega de 
premis feta ahir divendres, amb una 
capacitat reduida al 50% i sense que 
cap premiat pogués venir a recollir el 
guardó, el Premi Mountain Wilderness 
va recaure a Kinnaur Himalaya de l’italià 
Emanuele Confortin. 
Kinnaur és un idstricte tribal de l’India 
situat entre el Tíbet i la plana gangètica. 
Actualment, Kinnaur s’enfronta al pro-
blema de la difusió de nous models eco-
nòmics. Després de segles d’activitats 
agrícoles i ramaderes que respectaven 

Comunicat de Mountain Wilderness 
Catalunya respecte la creació de Mountain 
Wilderness España    
S’ha fet pública la voluntat de constituir la secció de Mountain 
Wilderness España dins Mountain Wilderness Internacional. 
La iniciativa sorgeix de l’actual secció Ayllón-Guadarrama-
Gredos.  Són companys a qui coneixem i que porten anys de 
militància per la preservació de les muntanyes. 

Saludem la iniciativa en els termes que està plantejada, amb 
el respecte que es manifesta per l’existència de Mountain 
Wilderness Catalunya, secció creada fa  mes de 30 anys i que 
compta amb un reconegut bagatge i trajectòria en defensa de 
les muntanyes. Manifestem la nostra voluntat inequívoca de 
continuar mantenint la secció catalana en els termes actuals, 
amb els compromisos i principis que sempre hem mantingut. 
Des de la proximitat i el coneixement directe del territori 
creiem que podem exercir de manera més eficaç les tasques 
de custòdia i protecció de les muntanyes.

Igualment col·laborarem, com hem fet fins ara, amb totes les 
altres seccions de Mountain Wildernnes Internacional per 
assolir els principis de l’associació. 

Desitgem que la iniciativa de Mountain Wilderness España 
pugui donar resposta a amplis territoris muntanyosos de la 
Península Ibèrica allà on no existia l’opció de treballar per la 
seva preservació des de l’actual secció.

Nosaltres continuarem treballant, com fins ara, a les 
muntanyes de Catalunya, de les seves proximitats o arreu 
del món en col·laboració amb les altres seccions o qualsevol 
persona o entitat que cerqui objectius semblants en defensa 
de la preservació i qualitat dels espais de muntanya, així com 
per una experiència muntanyenca plena, que des de la 
responsabilitat esdevé font de llibertat i creativitat en 
contacte directe amb la natura i la intempèrie. 

Junta de Mountain Wilderness Catalunya,
21 de Setembre de 2020

el medi ambient, el monocultiu de la 
poma ha multiplicat per cent la dispo-
nibilitat de diners, trastocant la perpec-
tiva de l’existència dels seus habitants. 
Un model útil per entendre l’impacte del 
canvi climàtic a l’Himalaia. En Santi Po-
cino, president de Mountain Wilderness 
Catalunya, llegí el nom del guanyador i 
feu l’entrega virtual del premi.
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BREUS

La muntanya parla

www.mountainwilderness.cat

Adhesió al manifest per la creació de 
l’Agència de la Natura de Catalunya 

Reproduïm el manifest al qual ens vem adherir on hi figura 
l’argumentari. La proposta fou aprovada pel parlament de 
Catalunya el 17 de juny de 2020.  Veurem si respon a les 
expectatives i necessitats que tenim.

Reclamem l’aprovació urgent de l’Agència de la Natura de 
Catalunya Mai com ara havien sigut tan urgents les políti-
ques ambientals per assegurar el benestar social. La CO-
VID-19 n’és la prova, però es preveuen impactes encara 
més greus en un futur immediat si no s’actua de manera 
ràpida i efectiva. Els discursos en contra de la necessitat 
d’aquestes polítiques són temeraris i responen únicament 
a l’interès privat per sobre de l’interès comú. Conservar la 
natura és conservar la nostra salut i la de les generacions 
que vindran. L’Agència de la Natura de Catalunya només 
és un instrument entre molts d’altres que han de servir 
per fer una transició cap a un model de vida sostenible 
i una societat justa. Fa més de tres anys que la majoria 
de grups parlamentaris estan treballant en la preparació 
d’aquesta llei, comptant amb la participació dels diferents 
actors del territori i donant resposta a una petició històrica 
del sector acadèmic i ambiental i de bona part de la socie-
tat. Per a trobar un consens de mínims que facilités la seva 
aprovació, l’Agència, únicament, desplega les competènci-
es en medi natural que actualment té el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i no modifica el règim competen-
cial d’altres departaments ni de l’administració local (cal 
destacar que la gestió forestal segueix sota la responsa-

bilitat del Departament d’Agricultura i el Centre de la Pro-
pietat Forestal). Així doncs, és imprescindible defensar el 
text consensuat des de fa mesos i no trencar l’acord per 
pressions d’última hora que només pretenen dificultar la 
seva aprovació. L’Agència també respon a la necessitat de 
tenir una administració àgil i eficaç que tingui capacitat 
pressupostària i que generi procediments menys burocra-
titzats. Així mateix, la creació de l’Agència, prevista en l’ac-
tual Pla de Govern, ha de facilitar la implementació dels 
compromisos del Govern i del Parlament de Catalunya en 
matèria ambiental per al compliment obligat de la legisla-
ció, i actuar en coherència amb els compromisos públics 
de reconeixement de l’emergència ambiental global i els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible així com els 
compromisos legals derivats de les directives europees. 
Entenem que l’Agència i les polítiques de conservació han 
de ser un impuls definitiu del desenvolupament socioeco-
nòmic de les àrees rurals. En termes econòmics està cal-
culat que per cada euro de despesa pública que es destina 
als espais protegits se’n generen 10 en forma d’aportació 
a l’economia del territori, ja sigui amb la creació de llocs de 
treball directes o indirectes, serveis ambientals, etc. Per 
tant, totes les entitats, institucions i persones sotasignats 
reclamem al Govern de Catalunya i al Parlament de Ca-
talunya l’aprovació immediata de la proposició de Llei de 
creació de l’Agència de la Natura. 

Promou: Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) 20 de maig del 2020
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Han col·laborat en aquest butlletí: 
Lambert Colàs, Montse Soler, Carles Sales, 
Santi Pocino, Joan Jover, Sergi Diez, Jordi 
Esteve, Antonio Gómex-Bolea, Marta Junyent, 
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La quota anual de MWC és de 20 euros per 
associat o de 50 euros per entitat. 
El compte corrent on podeu ingressar la 
quota tots els que no la tingueu domiciliada 
i les vostres aportacions, és el: 
ES 28 3140 0001 97  0011932600
Caixa Guissona

Mountain Wilderness de Catalunya, no coincideix 
necessàriament amb els conceptes i posicions 

dels autors que signen els articles.

Foto Portada: Coma del Port, vall de Filià,
Autora: Núria Guiteras i Cors
Feu-nos arribar les vostres fotos denúncia a:
correu@mountainwilderness.cat 
i les publicarem.    

El procés d’urbanització difusa de les muntanyes es manifesta en la 
irrupció de diverses activitats lúdic-evasives caracteritzades per la 
cerca d’experiències excitants tot eliminant l’esforç que implica el 
fet de pujar-les.  Els impactes directes sobre la muntanya, en aquest 
cas obrint vials de descens de gran pendent són una peça més en el 
context del procés que converteix la muntanya en un extravagant 
parc temàtic.
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