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RESUM 
 
Aquest treball en forma de reportatge periodístic tracta sobre Coll de Pal, un coll de 
muntanya dins el municipi de Bagà que és el gran pas natural cap a la Cerdanya conegut 
sobretot per la petita estació d’esquí que hi ha. Aquesta, malgrat estar formada per sols dos 
remuntadors, ha tingut un passat esplèndid amb gran afluència de visitants i en el qual gent 
del poble hi ha posat grans esforços perquè aquesta funcionés. Al llarg d’aquest temps s’ha 
pensat grans projectes per la zona però, ja sigui per un motiu o un altre, no s’han fet realitat; 
per altra banda ha estat fruit de diversos conflictes polítics i econòmics. No obstant això, la 
realitat actual no és la mateixa ja que l’estació a penes es fa servir, està abandonada i hi ha 
infraestructures a mig construir des de fa tres anys a l’espera de finançament. Aquesta 
situació fa que la població de Bagà i voltants es pregunti com s’ha arribat aquí i com es que 
no es treu profit del que podria ser el potenciador de l’economia d’una zona relativament 
deprimida a hores d’ara. Aquestes qüestions i d’altres són en les que incideix el treball. 
 
Aquest ha estat realitzat amb la informació proporcionada en múltiples entrevistes a persones 
i càrrecs relacionats amb el tema. Per tal de corroborar la informació obtinguda també s’ha 
fet recerca en llocs com l’Arxiu Comarcal del Berguedà, l’Arxiu Municipal de Bagà i en articles 
de premsa de La Vanguardia i Regió 7 ja que a part d’això no hi ha pràcticament altres fonts 
escrites, totes són orals. És per això que la principal dificultat en elaborar aquest reportatge 
és objectivar i ponderar al màxim tota la informació i tenir en compte tots els diferents punts 
de vista, ja que, degut a interessos personals, polítics o econòmics poden haver-hi biaixos. 
 

ABSTRACT 
 
This research is about Coll de Pal, the natural mountain pass to Cerdanya in the municipality 
of Bagà. It is well known because of the resort located there. Despite having only two ski lifts, 
it has a splendid past with a large influx of visitors and villagers has put great efforts in order 
to make it work. During its history there have been great projects in the area but they have 
not come true and it has been the cause of several political and economic conflicts too. 
However, the current reality is not the same, the station is barely used, abandoned and there 
are two half-built infrastructures which have been waiting for three years for funding. This 
situation makes the residents of the area wonder how all got here and why we are not taking 
advantage of what could be the promoter of the economy of an area relatively slumped right 
now. These questions and others are the base of the research. 
 
I completed this project with the information provided by people who know about the topic in 
multiple interviews. In order to corroborate the information I has also done research in places 
like the Arxiu Comarcal del Berguedà, the Arxiu Municipal de Bagà and in newspapers like 
La Vanguardia or Regió 7 since, beside that, there are not any other written sources, all of 
them are oral. This is the main difficulty in preparing this report, trying to be as objective as 
possible. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estas pistas serían unas de las mejores de España.” 

-Memoria de la gestión correspondiente al ejercicio de 

1969, Mancomunidad intermunicipal del Alto Bergadán- 

 

 

 

 

 

“La seva situació geogràfica fa possible pensar en 

una connexió entre La Molina i Masella per crear una 

estació d’esquí de dimensions úniques a tot 

Europa...” 

-Regió 7, Dissabte, 7 de gener de 1995- 
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Introducció 

 

Ja des de molt petit, el meu padrí sempre m’explicava glorioses batalletes del lloc en el que, 

més tard, estaria hores i hores aprenent a esquiar. El lloc on recordo haver passat llargues 

estones amb el trineu pujant i baixant per les seves costes plenes de neu i on sempre recordo 

que hi havia centenars de persones gaudint dels esports d’hivern. Aquest lloc és Coll de Pal. 

 

Coll de Pal és una zona dins del municipi de Bagà que és principalment coneguda per la seva 

estació d’esquí alpí. Per molt que el meu record del passat sigui tant meravellós, la realitat 

actual no és ni molt menys la mateixa. 

 

Aquesta zona sempre ha estat un element molt important per al municipi al qual pertany, Bagà, 

i els seus voltants (Guardiola de Berguedà principalment) de la qual els seus habitants n’han 

estat tant orgullosos i per la que s’hi havien deixat la pell. Havia passat per èpoques de glòria 

que donava molta vida als pobles de la zona; polítics, enginyers i arquitectes havien ideat grans 

projectes per a aquesta i sempre ha estat un dels temes dels que s’ha parlat als carrers de 

Bagà. Ara més que mai ja que, amb una història tant magnifica i veient com està a l’actualitat, 

la pregunta que es fa la gent és: “Què està passant amb Coll de Pal?” 

 

Aquesta pregunta també és la que em plantejo jo com a hipòtesi del treball i contestar-la és el 

meu objectiu. Com s’ha arribat a aquest punt? Com és que no es treu profit d’una zona amb 

tant bona situació geogràfica, que és l’única de les estacions d’esquí amb un mínim 

funcionament a la província de Barcelona? Per que s’està deixant perdre el que podria ser un 
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fort element potenciador per al turisme i l’economia de l’Alt Berguedà? Està tot definitivament 

parat o hi ha possibilitats de tirar-ho endavant de nou? 

 

El motiu pel qual vaig decidir fer aquest treball va ser el fet de veure que al poble sempre s’està 

parlant de de Coll de Pal, el carrer i els bars van plens de rumors, és un tema persistent. La 

UBIC o Associació de Comerciants no fa més que exigir que es dinamitzi la zona. A més, 

coincidint amb les eleccions municipals del maig de 2015, vaig comprovar que totes i 

cadascuna de les candidatures que es presentaven a l’Ajuntament de Bagà tenien propostes 

molt variades per a Coll de Pal1. Algunes, ben sorprenents. Això em va despertar la curiositat. 

Com és que per molt que hi hagi tantes propostes i projectes, sembla que no s’estigui fent res? 

Com és que han passat tants anys i que la zona resti pràcticament abandonada? 

 

L’altre motiu pel qual em vaig decidir per aquest tema és que no hi ha pràcticament res escrit, 

malgrat la “literatura oral” sigui abundant. S’havia intentat redactar la història de l’estació i del 

club en més d’una ocasió, però degut a que és un tema polèmic, ja sigui per interessos 

personals o polítics, o per ganes d’atribuir-se mèrits, no s’ha fet. Aquests mateixos problemes 

són amb els que segurament em trobaré jo al llarg de la recerca: la pluralitat de punts de vista, 

la varietat d’opinions i la obligació d’haver d’objectivar al màxim aquesta informació. A més, la 

majoria de l’arxiu del Club d’Esquí Coll de Pal està extraviat o deteriorat per les inundacions o 

filtracions i humitats que ni ha hagut al local de l’entitat, als baixos de l’antic Club Sant Jordi. En 

definitiva, aquest treball vol ser una d’investigació periodística. Un reportatge sobre aquests 

anys en els que han passat tantes coses i que no ha recopilat ningú d’una forma rigorosa.  

 

                                                
 
1 Veure propostes per a Coll de Pal de les candidatures a les eleccions municipals de Bagà a l’annex 11 
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Una altra dificultat que té el treball és que el tema dóna per a molt i que suposa una complexa 

tasca de síntesi procurant no deixar de banda cap dels punts de vista, matisos i opinions que 

sorgiran durant al llarg de la investigació. 

 

Pel que fa a l’estructuració del treball, per tal d’entendre la situació actual, he desplegat l’apartat 

d’història2, des dels orígens fins a l’actualitat. D’aquesta manera també compliré una de les 

intencions del treball que és deixar constància escrita de la història de Coll de Pal. Dins 

d’aquest apartat, perquè us feu una idea de les situacions que s’han viscut durant la història, he 

introduït diversos anecdotaris que contenen episodis curiosos que m’han explicat els 

entrevistats. També he desenvolupat un recull dels projectes que hi ha de cara al futur i un 

anàlisi DAFO de la zona. 

 

Aquest treball està bàsicament elaborat amb la informació obtinguda en diverses entrevistes a 

persones i càrrecs relacionats amb el tema3. Com a complement, per corroborar i enllaçar les 

informacions transmeses oralment, he fet consultes a l’Arxiu Comarcal del Berguedà i als arxius 

de l’Ajuntament de Bagà juntament amb una seixantena d’articles dels diaris Regió 7 i La 

Vanguardia. 

 

 

 

 

 

                                                
 
2 Veure fris cronològic de la història de Coll de Pal a l’annex IV 
3 Llistat de entrevistes amb la respectiva informació a l’annex I 
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Descripció geogràfica del Coll de Pal 

 

El Coll de Pal4 és un coll de muntanya del municipi de Bagà, situat a la Serra del Moixeró, a 

2.070 metres d’altitud, que fa de divisió natural entre les comarques del Berguedà i la Baixa 

Cerdanya. Alhora separa les valls del Llobregat i del Segre. És a 19km de Bagà i s’hi accedeix 

per la carretera BV-4024. Des de la Cerdanya només s’hi pot arribar a través d’un camí de terra 

que surt de la Masella (al municipi d’Alp). El coll també fa de divisòria entre el Puigllançada i la 

Tosa d’Alp i, en dies de condicions meteorològiques adequades, aquest es pot veure des de 

gran part de la vall del Llobregat. Malgrat ser una àrea relativament confinada, hi acostuma a 

haver forts vents i temperatures molt baixes a l’hivern. 

                                                
 
4 Veure mapa físic de la zona de Coll de Pal a l’annex XVII 

(Pròpia) 
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Situació actual 

Desolació a l’espera de solucions 

 

En la actualitat, a la zona de Coll de Pal hi podem trobar dos remuntadors -el Teleesquí Sant 

Jordi i la cinta transportadora Comabella per als debutants, tots dos amb una obertura molt 

irregular a l’hivern- que conformen l’estació d’esquí, un refugi (actualment gestionat per 

l’empresa baganesa CUVIC) i un edifici de serveis buit construït recentment per l’Ajuntament de 

Bagà. Al llarg de l’any, actualment, no rep la visita grans quantitats de gent. A l’estiu, a part del 

senderisme, les rutes en bicicleta i la cursa que cada any s’hi fa (la Pujada de Bagà a Coll de 

Pal), no s’aprofiten les possibilitats que l’indret podria oferir. A l’hivern, malgrat sigui un lloc 

ideal on practicar esquí familiar, la gent no hi pot accedir sempre ja que, quan hi ha neu per 

esquiar, s’hi fan congestes i hi ha un alt risc d’allaus en diversos trams dels últims 4 quilòmetres 

de la carretera que hi accedeix. Quan això passa, aquesta queda tallada. 

Inici de l’últim tram de la carretera que accedeix al coll. Al fons, la zona problemàtica on a l’hivern hi ha 
risc d’allaus (Pròpia) 
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La gestió de l’estació d’esquí de Coll de Pal està a les mans de La Molina 

(http://www.lamolina.cat/hivern/), que és el ressort amb el que està en contacte i del que ara, 

després d’un acord amb l’Ajuntament de Bagà, forma part. La Molina és propietat de 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Per accedir a Coll de Pal a través de l’estació 

ceretana s’ha de passar per la pista Comabella5, que és una pista d’una certa dificultat només 

apte per a esquiadors experts. Per aquest motiu, La Molina i l’Ajuntament de Bagà van decidir 

construir un telecadira que anés de l’estació ceretana a Coll de Pal. Aquesta operació va 

quedar parada quan ja s’havien col·locat algunes de les pilones i ara, a Coll de Pal, hi ha el 

retorn o arribada del telecadira muntada però abandonada i que, a mida que passa el temps, es 

va deteriorant. 

 

Per altra part, un element que, com podreu veure, va tenir un paper fonamental en la història de 

l’estació és el Club d’Esquí Coll de Pal (http://cecolldepal.cat) ja que molt temps es va fer càrrec 

de la promoció, gestió i del funcionament d’aquesta. En l’actualitat l’entitat, a Coll de pal, sols hi 

té dos locals als baixos del refugi que utilitza per oferir un servei mínim de lloguer de material i 

de monitoratge per als socis. El club també organitza cada temporada un curset d’esquí a les 

pistes de La Molina amb molta demanda (però que degut a les limitacions organitzatives es 

limita la inscripció als 80 participants), una ruta amb raquetes, una esquiada a Baqueira i una 

sortida amb esquís de muntanya. Actualment disposa d’una junta de cinc membres i de 507 

socis d’arreu de Catalunya que fa que, després de la Penya Blaugrana de Bagà, sigui la segona 

entitat més amb major nombre de socis de l’Alt Berguedà. 

 

                                                
 
5 Veure al mapa de pistes i remuntadors de La Molina a l’annex II 
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Fotografies pròpies6 

Per entendre com ha arribat tot a aquesta situació s’ha de retrocedir fins als orígens de 

l’estació. 

                                                
 
6 Més fotografies de l’estat actual a l’annex XV 

Part superior del teleesquí  Edifici de serveis 

Cinta transportadora Comabella Retorn i pilones del telecadira inacabat 

Refugi de Coll de Pal Refugi de Coll de Pal 
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L’origen de l’estació de Coll de Pal 

Coll de Pal resultat d’un projecte frustrat 

 

Als anys 50 del segle passat, al Prepirineu, eren molt habituals les nevades durant l’hivern, 

cosa que feia que la gent de Bagà, principalment els joves, tinguessin ganes de practicar 

l’esqui. Aquests, degut a la manca d’instal·lacions anaven a Prats de Rotllant o a Sant Joan i, 

fins i tot, hi ha qui anava a Pla Bagà; tots tres llocs no eren massa adequats per a la pràctica de 

l’esquí.  

L’Associació de Foment Turístic de l’Alt Berguedà (organisme promogut per alguns alcaldes de 

la comarca i simpatitzants de l’esport) veient l’interès d’aquests joves per l’esquí va pensar en 

fer un telefèric des del Claper fins a Comafloriu per arribar a les zones més ideals per esquiar. 

Pioners de l’esquí a l’Alt Berguedà (extreta del llibre UEC de Bagà (1953-2003) elaborat per J. Ureña i E. 
Berenguer) 
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Malgrat tot, el dia que als Orris, al municipi de Bagà, es va inaugurar el Mirador del President 

(l’any 1970), en honor al president de la Diputació del moment, Josep Maria de Muller i 

d’Abadal, aquest mateix va fer un suggeriment. Després de veure l’indret on havia d’anar el 

telefèric projectat, va aconsellar que el més convenient seria la construcció d’una carretera 

asfaltada fins a Coll de Pal, per on ja hi havia una pista rural. Aquesta va ser una proposta molt 

ben acceptada per tots els assistents a l’acte i la carretera es va construir. 

 

El final de la construcció de la via BV-4024 per part de la Diputació de Barcelona va suposar el 

naixement de Coll de Pal com a complex ja que als anys 70, veient que es podia arribar al coll i 

que era un lloc ideal per a la pràctica d’esquí, s’hi va començar a construir una estació. Primer, 

es va idear un immens i ambiciós projecte i, com a punt de partida d’aquest, el president de la 

diputació del moment, Joan Antoni Samaranch, l’any 1977 va fer construir el teleesquí Sant 

Jordi. La mort del General Francisco Franco, dictador d’Espanya aleshores, i la època de 

Placa commemorativa del Mirador del President  (Pròpia) 
 
 
Gràfic per a la construcció de la carretera que accedeix a Coll de Pal 
(extret de la memòria d’una de les visites del president de la 
Diputació de Barcelona, J. A. Samaranch cedida per l’Arxiu 
Comarcal del Berguedà) 
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transició que va venir després, van suposar que el projecte quedés parat. Coll de Pal va quedar 

tal i com estava, amb sols un remuntador sense grup electrogen7 per fer-lo funcionar. 

 

 

 
                                                
 
7 Grup electrogen: dispositiu autònom capaç de produir electricitat. 

Fragment del diari La Vanguardia Española del dia dijous 21 d’abril de 1977 (facilitat per Meritxell Prat Marcé) 
 



COLL DE PAL. Entre la decepció i l’esperança   
Treball de Recerca  2n de BAT 
 

 

11 

Arrencada de l’estació i anys de plenitud 

La voluntat i la il·lusió de tot un indret posada a Coll de Pal 

 

Tot i que la estació estigués formada per sols un remuntador i aquest estigués abandonat, els 

habitants de Bagà veien amb il·lusió el fet de tenir-lo i disposar d’una carretera per accedir-hi. 

Amb l’esperança de tirar-ho endavant, el mateix any en el que es va construir el remuntador, es 

va fer una reunió impulsada per la Unió Excursionista de Catalunya i formada per integrants de 

l’Ajuntament, habitants de Bagà i de Guardiola de Berguedà. Va ser llavors quan  es va fundar 

el Club d’Esquí Coll de Pal. Es va crear la primera junta8, presidida per Llorenç Pedrals, i es va 

dedicar principalment a gestionar i fer funcionar l’estació. Les condicions eren molt precàries i la 

junta, juntament amb gent del poble, van patir molt per aconseguir obrir Coll de Pal diumenge 

darrere diumenge. Durant aquesta època Coll de Pal va començar a tenir èxit fins al punt 

d’haver-hi llargues cues. El fet de ser una estació considerada familiar i econòmica, on per 

arribar-hi no s’havia d’anar fins la Cerdanya, i que era adequada per a debutants, feia que la 

gent de l’Alt Berguedà aficionada a l’esquí escollís Coll de Pal. 

                                                
 
8 Llista de juntes de la història del Club d’Esquí Coll de Pal a l’annex III 
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Anecdotari de la gestió de Coll de Pal 

Perquè us feu una idea de la dificultat que suposava la tasca portada a terme pel 

club durant els primers anys he fet un recull de diversos episodis curiosos: 

 

• En un principi, el grup electrogen se situava a on s’agafa el teleesquí i no 

disposava de cap tipus de protecció. Quan hi havia nevades, aquest quedava 

enterrat sota la neu i, com que la carretera passa més amunt  d’on hi ha el 

teleesquí, havien de baixar, cercar-lo i desenterrar-lo, que era una operació 

realment costosa. Una vegada en funcionament, els encarregats havien de 

tornar a pujar a vendre els forfets. 

 

• Perquè els fos més fàcil tot, al cap d’un temps, van pujar el grup a dalt, a peu de  

carretera. Aquesta no va ser una feina fàcil ja que és una carrega molt pesada. 

Mentre pujaven el generador, estirant d’aquest amb un cable, quan ja el tenien 

pràcticament a dalt, se’ls va escapar fins a mitja costa i el van haver de tornar a 

pujar. Com que tot els va suposar una molt llarga estona, la gent que estava a 

Bagà i que els esperava es va començar a preocupar i van enviar un equip de 

rescat a veure què els hi passava. Mentre aquest grup pujava cap a Coll de Pal, 

se’ls van trobar que ja baixaven. 

 

• Tot i tenir el grup electrogen a peu de carretera, aquest continuava descobert i 

amb el fred es glaçava l’oli fet que comportava que s’hagués de fer foc a sota 

per tal que amb la calor l’oli es liqüés i l’aparell pogués tornar a funcionar. 
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• El club no disposava de cap màquina llevaneus per netejar la carretera que 

accedeix a Coll de Pal, així que es compartia amb la que hi havia al Coll de la 

Creueta (Castellar de N’Hug). La via que accedia a aquest coll tenia preferència 

pel fet de ser una carretera de pas, a diferència de la de Coll de Pal que no té 

continuïtat. És per això que el club, amb la temença que la màquina no vingués, 

pagava l’esmorzar als encarregats de netejar la carretera per assegurar-se’n.  

 

 

 

 

Màquina llevaneus treballant en la neteja de l’accés al coll (cedida per Jordi Roca) 
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Quatre anys després, la junta del club va canviar i, amb Jaume Torrella com a president, va continuar la 

mateixa tasca que portava a terme la junta anterior: treballar fort per fer funcionar l’estació. El 1982, ja 

amb la segona junta, el Club d’Esquí Coll de Pal es va constituir com a club oficial9 i va ser inscrit a la 

Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

 

Durant aquest temps també es va veure la necessitat de fer un refugi que va ser construït més 

amunt de la carretera per tal que tota la gent tingués un lloc on aixoplugar-se i protegir-se del 

fred que sempre ha fet al coll. S’hi va posar una llar de foc, es va dotar de mobiliari, uns lavabos 

i s’hi va muntar un bar. 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
9 Veure acta de constitució a l’annex XII 

Baganesos treballant en la construcció del refugi (cedida per Ramon Puig) 
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Anecdotari del refugi 

El refugi és una mostra de la passió i les ganes que tenia la gent de Bagà per a que 

Coll de Pal funcionés. Un seguit d’episodis o situacions com les següents ho 

demostren: 

• Per fer-lo, es contava amb una subvenció, però abans de rebre-la ja es va 

començar a construir. Un dia, mentre hi treballaven, l’alcalde10 del moment, Manel 

Cascante, els va comunicar a peu de fonament que no podrien disposar de la 

subvenció promesa. Els constructors de l’edifici, que eren membres i socis del club, 

s’havien fet tantes il·lusions que van recórrer als seus propis diners per tal de 

construir el refugi. Anys més tard va arribar la subvenció i se’ls va compensar la 

despesa. 

 

                                                
 
10 Llista d’alcaldes de la vila de Bagà a l’annex V 

Refugi de Coll de Pal l’any 1996 (cedida per Jordi Roca) 



COLL DE PAL. Entre la decepció i l’esperança   
Treball de Recerca  2n de BAT 
 

 

16 

 

• Malauradament, la construcció del refugi va ser efectuada durant la tardor del 82, 

dates que molta gent recordarà pels rècords de precipitacions i els forts aiguats que 

provocaren grans inundacions. Un dels diumenges en els que els voluntaris estaven 

treballant en l’edifici, un gran xàfec els va sorprendre i van haver de marxar a corre-

cuita ja que sortia aigua per tot arreu. 

 

• Ja un cop acabat, el refugi tenia escletxes i protegia poc del fred. Amb aquestes 

circumstàncies, totes les ampolles de les begudes que es venien al bar petaven i 

els productes que oferien se’ls congelaven. En definitiva, les condicions eren 

precàries i, tot i això, es tirava endavant. 

 

 

Gent del poble construint el refugi (cedida per R. Puig)  



COLL DE PAL. Entre la decepció i l’esperança   
Treball de Recerca  2n de BAT 
 

 

17 

El remuntador en aquesta època era propietat de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament havia 

de demanar-ne la cessió any a any. Al cap d’un temps, però, es va aconseguir que el teleesquí 

Sant Jordi quedés en propietat de l’Ajuntament de Bagà. 

 

Al 84 es va canviar de junta altra vegada. Aquesta estava presidida per Jordi Roca i Prat i, com 

que ell era regidor de l’Ajuntament del moment, una bona part de la gestió de l’estació va 

passar a ser municipal. Durant els anys que aquesta junta va perdurar, es van realitzar diverses 

accions. Una d’aquestes va ser la finalització del refugi. Com que aquest no protegia 

suficientment del fred, hi van fer una instal·lació de radiadors i es van cuidar de fer aïllar les 

parets, arrebossant-les i cobrint-les de fusta. En definitiva, el van dotar d’uns serveis dignes. Als 

baixos del refugi hi havia quatre locals, un dels quals va servir per posar fi als problemes que 

suposava tenir el grup electrogen a l’aire lliure i el van posar a cobert. Per altra banda, més 

tard, també van construir una escala metàl·lica per accedir des de la carretera al refugi, ja que 

abans l’accés a aquest era desavinent, sobretot quan hi havia neu. Es van fer grans millores al 

teleesquí i, gràcies a l’Ajuntament, que va comprar una màquina per trepitjar neu, es van 

millorar les condicions de les pistes. 
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Amb els diners que havien fet dels socis del club, que cada cop eren mes, es va comprar 

material d’esquí i, amb aquest, en un dels altres locals dels baixos refugi, s’hi va organitzar un 

servei de lloguer. Als altres dos locals hi havia una oficina per al club en un i l’altre es feia servir 

de garatge per a l’ambulància que hi tenien. 

Màquina trepitjar neu comprada per l’ajuntament. (cedida per 
Jordi Roca) 

Servei de lloguer de material que oferia el club (cedida per Jordi Roca) 
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Una altra acció que va fer aquesta junta va ser a l’any 85 que, en vista que els nous esquiadors 

necessitaven una pista més curta i amb no tanta pendent, van comprar un telebaby11, el 

teleesquí Comabella. Va ser així com Coll de Pal va passar a tenir dos remuntadors i dues 

pistes de diverses dificultats. 

Tots aquests anys van esdevenir un període en el que l’estació tenia molt èxit ja que estava 

considerada una estació familiar i econòmica, a més en aquella època l’accés a la Cerdanya –

on hi havia altres estacions d’esquí més grans i amb més fama – era molt més difícil ja que 

l’actual Túnel del Cadí no va entrar en funcionament fins l’any 1984. A Coll de Pal, s’hi feien 

                                                
 
11 Telebaby: telesquí per nens més lent i d’una altura més baixa  

Fotografia del Telebaby Comabella. (cedida per Jordi Roca) 
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cursets d’esquí i petites competicions, entre altres activitats12,  que van portar a que molta gent 

s’hi involucrés malgrat les pistes fossin curtes i les condicions no fossin òptimes. D’aquesta 

gent, molta va seguir esquiant i en va sorgir tota una generació d’esquiadors de la qual alguns 

han arribat a ser monitors o tècnics de primer nivell. D’altra banda, per a la gent de l’Alt 

Berguedà que no esquiava també era positiu el bon funcionament de Coll de Pal; l’activitat que 

suposava beneficiava al turisme, als comerços i a l’Alt Berguedà en general. Aquesta etapa de 

plenitud també es va veure reflectida en el nombre de socis del club d’esquí que va augmentar 

notablement.  

 

Al 1992  va entrar una nova junta presidida per Joan Pi que continuà la tasca que portava a 

terme l’anterior. De fet molts dels integrants de la nova junta ja havien ocupat càrrecs a la 

d’abans. 

 

Per més que els remuntadors fossin propietat de l’Ajuntament, la carretera que accedeix al Coll 

continuava a les mans de la Diputació i poc a poc va començar a deixar de netejar-la; hi ha qui 

atribuïa això a rivalitats polítiques. A més al desembre del 1991 un autocar va quedar atrapat a 

la carretera ja que s’hi feien elevades congestes en punts concrets i que era estreta. Molts 

afectats ho van denunciar i conseqüentment la Diputació va començar a prendre més 

precaucions. Això va fer que la carretera a vegades no estigués en condicions d’accessibilitat i 

que l’estació no es pogués obrir. L’Ajuntament, en vista d’això, va intentar fer-se càrrec de la 

neteja de la carretera i, per molt que es fes durant diversos anys, no es ve veure viable ja que 

es necessitava un empleat i una màquina especialitzada en la tasca que suposava una 

despesa molt gran que l’Ajuntament no podia abastar. La situació va retornar a la situació en la 

que havia estat anteriorment. 
                                                
 
12 Veure fullets d’informació de les activitats del club a l’annex XIII 



COLL DE PAL. Entre la decepció i l’esperança   
Treball de Recerca  2n de BAT 
 

 

21 

 

 

Anecdotari de la carretera BV-4024 

Aquesta carretera, que es la que dóna accés al coll, ha viscut diversos episodis  

remarcables: 

• A part de l’incident de l’any 1991, un altre episodi que va fer que la Diputació de 

Barcelona prengués més precaucions a l’hora d’obrir la carretera va ser quan un 

autocar de jubilats que sortia de Castellar de N’Hug i es dirigia cap a Barcelona, 

degut a una equivocació del conductor, es va desviar de la ruta i va arribar fins a 

Coll de Pal. Desafortunadament era de nit i feia tempesta. Perduts, uns quants dels 

jubilats van guiar-se per les llums de La Molina i van baixar-hi a peu, malgrat fos de 

nit, fes mal temps i hi hagués neu, a demanar ajuda. 
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BREVES
• Siguen sin hallar a
los niños desaparecidos
en La Peñona
Las labores de búsqueda de los
tres hermanos que permanecen
desaparecidos desde la noche del
pasado martes cuando cayeron al
mar en la localidad asturiana de
Salinas siguieron ayer sin
resultado positivos. La caída al
mar de los cuatro niños se
produjo la noche del pasado
martes, cuando su madre, María
José Jiménez, de 29 años,, se
encontraba paseando, según sus
declaraciones, por La Peñona
(Asturias). - Efe

• Detenidos en Madrid
dos extranjeros con
dos kilos de heroína
Seyit T. y Servet O., de 31 y 33
años, respectivamente, ambos
extranjeros, fueron detenidos en
la madrugada del domingo
después de una persecución
policial, tras la cual les fueron
intervenidos dos kilos de
heroína, informó la Policía
Municipal de Madrid. La
Interpol dictó una orden de
búsqueda y captura contra Seyit
T. y Servet O. se encuentra en
libertad bajo fianza. Ambos
cuentan con antecedentes
penales por tráfico
de drogas. - Efe

• El restaurante
Zalacaín, entre los
20 mejores de Europa
El restaurante Zalacaín, de
Madrid, al frente de cuya cocina
trabajan Javier Oyarbide y
Benjamín Urdiain, figura entre
los 20 mejores de Europa en la
guía gastronómica Champérard.
Según Champérard, cuya
edición de 1992 fue presentada
en Biarritz, una veintena de
restaurantes de Francia, Bélgica,
Gran Bretaña, España,
Alemania y Suiza son los mejores .
de Europa. La lista la encabezan
una decena de restaurantes
franceses. - Efe

• Anulan una sentencia
por la pérdida
de un documento
El Tribunal Constitucional ha
otorgado el amparo solicitado
por un recurrente al que los
órganos judiciales perdieron un
escrito que aseguró haber
presentado y que, al no constar
así, el Tribunal Central de
Trabajo no tuvo en cuenta a la

hora de dictar una sentencia. El
Alto Tribunal anula la sentencia
dictada y todas las actuaciones
posteriores a la presentación del
escrito extraviado y retrotrae
las actuaciones
a ese momento. - Efe

• Detenido un hombre
que golpeaba a su hija
en plena calle
Augusto J., de 34 años, fue
detenido en Madrid mientras
maltrataba a su hija Estefanía, de
13 años, en la plaza de Red de San
Luis. La policía municipal, al
personarse en el lugar, tuvo que
intervenir para separar al
detenido, que golpeaba a otra
persona que le había increpado
por lo que le hacía a la niña. Padre
e hija fueron trasladados a una
casa de socorro donde se
comprobó que la niña no sufría
heridas de gravedad. El padre se
encontraba con síntomas
de intoxicación
etílica. - Europa Press

• Los autobuses
de Girona instalan
un sistema ecológico
Los autobuses de Girona han
instalado un sistema ecológico
que se aplica en la salida de gases
de aire acondicionado de los
autobuses y que reduce en ocho
veces el impacto en la capa de
ozono. Esta instalación se ha
realizado siguiendo las
directrices del acuerdo al que
llegaron los países de la CE, según
el cual en 1996 todos los aires
acondicionados tendrán que
aplicar este sistema. Tres
autobuses de transportes
municipales del Girones
ya disponen de este
sistema. - Europa Press

• Citan a declarar
a los responsables de las
obras de la plaza Borras
El titular del juzgado de
instrucción número 22 de
Barcelona, Joan Emili Vila, ha •
citado a declarar el próximo día
10 a varios responsables de las
empresas Túneles y Accesos a
Barcelona (Tabasa) y Obras
Subterráneas, S A (Ossa), en
relación con el hundimiento de
un túnel en construcción en la
plaza Borras. El hundimiento
del túnel de la citada plaza se
produjo el 26 de junio de 1991,
en el cual falleció José Antonio
Márquez Batista, empleado de la
empresa constructora
Ossa. - Europa Press

Una avería adelantó el regreso
del transbordador Atlantis
TECNOLOGÍA
• La avería está en el sistema de navegación en una de las llamadas unidades
de medición inercial, de las tres existentes en el Atlantis, que proporcionan
a los ordenadores la información sobre la posición y velocidad del aparato

Un aspecto del transbordador espacial norteamericano Atlantis momentos antes de que fuese lanzado

WASHINGTON. (Efe.) - El trans-
bordador espacial estadounidense
Atlantis aterrizó anoche en Califor-
nia sin problemas, pero tres días an-
tes de lo programado, después de
que los responsables de la misión or-
denasen el sábado su regreso antici-
pado debido a una avería en el siste-
ma de navegación.

El aterrizaje, tal como estaba pre-
visto, se efectuó a las 21.35 h (GMT)
en la base Edwards de la fuerza aé-
rea estadounidense situada en el de-
sierto californiano de Mohave.

Estaba programado que si los
fuertes vientos que se registraban en
el lugar no lo permitían, el intento
de aterrizaje se postergaría hasta
hoy lunes, y sólo si las malas condi-
ciones climáticas persistiesen en el
desierto californiano, el aterrizaje
se trasladaría al centro espacial
Kennedy (Florida).

Según la Agencia Nacional de
Aeronáutica de EE.UU. (NASA), ni
los seis astronautas que han viajado
desde hace una semana a bordo del
Atlantis ni el aparato, valorado en
2.000 millones de dólares, corrían
peligro, pero parte de la misión mili-

tar se ha tenido que suspender como
medida de precaución, a causa de la
avería detectada el pasado sábado.

El sistema de navegación averia-
do es una de las llamadas unidades
de medición inercial, de las tres
existentes en el Atlantis, que pro-
porcionan a los ordenadores de la
nave toda la información necesaria
sobre la posición y velocidad del
aparato.

Medida de precaución
"Hemos consultado con el equipo

de dirección y todos estamos de
acuerdo en acortar la duración del
vuelo" como medida de precau-
ción, dijo el controlador de la mi-
sión, Jan Davis, en una comunica-
ción que realizó con el comandante
de la nave, Frederick Gregory, des-
de el centro espacial Johnson, en
Houston (Texas). Después de esta
comunicación, algunos astronautas
comenzaron ya a preparar su regre-
so y guardar todos sus materiales,
pero otros continuaron efectuando
los experimentos médicos que ya te-
nían establecidos en sus programas.

Durante esta misión, llevada' a
cabo por el departamento de Defen-
sa, los astronautas han dedicado la
mayor parte de su tiempo al espio-
naje militar, a través de la observa,
ción con un vídeo telescópico y cá- ;

máras de alta potencia, de eventua- 4-
les objetivos militares en todo el
globo terráqueo.

Según los .responsables de la
NASA, los astronautas no corrían
peligro por el hecho de que uno de
los sistemas de navegación -de los
más importantes en las operaciones
de aterrizaje- se hubiera averiado,
ya que los dos restantes funciona-
ban perfectamente y solamente se
requiere uno para que puedan regre-
sar con seguridad.

Esta es la primera vez que una mi-
sión del programa espacial de trans-
bordadores de Estados Unidos se .->
interrumpe a causa de un fallo de
uno de los sistemas de navegación,
ya que hasta ahora solamente un
vuelo había concluido antes de lo
programado por motivo de las ma-
las condiciones atmosféricas en el -
lugar designado por la agencia
NASA para el aterrizaje. •

SUCESOS

Un autocar con 40 personas quedó
atrapado por la nieve en el Coll de Pal

BARCELONA. (Redacción.) -
Un autocar con sus 40 ocupantes
quedaron atrapados ayer en el Coll
de Pal, en la carretera que une Bagá
con La Molina, como consecuencia
de la nieve que obstaculizaba el
paso. Los Bombers de la Generali-
tat, en colaboración con la Guardia
Civil, efectuaron el rescate con vehí-
culos ligeros.

Los bomberos intentaron despe-
jar la carretera con una máquina
quitanieves para facilitar la circula-
ción del vehículo, pero debido al es-
pesor de la nieve, que superaba el
palmo, y a lo avanzado de la hora
decidieron optar por sacar solamen-

a l

cate del vehículo para mañana.
Pero las consecuencias del mal

tiempo se han dejado sentir en otros
puntos de Cataluña. La zona de
Vallvidrera y de la sierra de Collse-
rola, en el municipio de Barcelona,
estuvieron sin suministro eléctrico
entre la tarde del sábado y la maña-
na del domingo, a causa de una ave-
ria provocada por la lluvia, según
informaron fuentes de la compañía
eléctrica Fecsa.

El suministro de electricidad se
restableció a mediodía del domin-
go, después que se pudo cambiar un
cable de gran longitud que se había
quemado a causa de la avería. Asi-

v nosnonerel res- mismo, por la mañana también se

produjeron cortes de luz en la Zona
Franca.

Cataluña ha pasado a la situación
de alerta 2 ante las persistentes llu-
vias, según informaron fuentes de
Protección Civil. Esta situación se
mantendrá, en principio, hasta las
10.00 horas de hoy. Las mismas
fuentes informaron que, aunque la
situación no es peligrosa, se reco-
mienda prudencia y que se adopten
algunas medidas preventivas, como
no estacionar los vehículos en las
rieras.

En la provincia de Girona, el río
Fluviá ha superado los niveles nor-
males, aunque la situación no es pe-
ligrosa por el momento. •

¡ÚLTIMOS DÍAS!
BAZAR SOS

A beneficio de Aldeas Infantiles SOS
de Cataluña

HOY, GRAN CENA
ESPECTÁCULO EN "LA TABERNA"

Reales Atarazanas
Passeig Josep Carner, 26 bis

Teléfono 318-50-13
Aparcamiento para los visitantes

en el Muelle Barcelona
del Puerto Autónomo de Barcelona

Article sobre l’episodi de l’autocar del dia 2 de desembre del 91 (extret de l’hemeroteca de La Vanguardia) 
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• Una altre fet curiós va esdevenir mentre la carretera s’estava construint, l’any 1974, 

quan un gran roc es va desprendre de la muntanya i va aixafar una de les 

excavadores que hi treballava. El conductor, en canvi, es va salvar miraculosament. 

Aquest incident va suposar una paralització de les obres d’aproximadament un 

mes. 

 

• Esdeveniments esportius a la carretera: 

El fet que la carretera accedeixi a un dels ports de muntanya més alts de Catalunya 

i que disposi d’unes vistes meravelloses fa que els organitzadors d’esdeveniments 

esportius es fixin en ella. Una prova habitual és la Pujada de Bagà a Coll de Pal que 

ja porta 32 edicions i que està organitzada pels Amics de l’atletisme. Com diu el 

nom, consisteix en una cursa que ascendeix els 19 quilòmetres de carretera que, 

des de la vila, porten al coll. Aquesta competició, per molt que sigui per asfalt, va 

ser la primera prova considerada cursa de muntanya a Catalunya, ja que va formar 

part del calendari de Curses de Muntanya del Sud de França. En aquest hi havia 

curses importants com “Le Chanpionnat du Canigou” a Vernet les Bains, “La Ronda 

de Lys” a Eyne o “La Ronda de Carança” a Prats de Balaguer.  

 

 

 

 

 

 

 

XXXI Pujada de Bagà a Coll de Pal (extretes de la web dels Amics de l’Atletisme de Bagà) 
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També la carretera ha estat varies vegades part de proves de ciclisme amb final  

d’etapa a Coll de Pal com La Setmana Catalana de Ciclisme en els anys 2002, 

2003 i 2005. També hi ha hagut oferiments per part de La Vuelta, però el preu que 

es demana per acollir final d’etapa no és assumible per part de les arques 

municipals. Enguany també s’hi ha fet una prova de longboard13, el 1er Descens del 

Pal, organitzat per Longboard Mediterranea on van participar-hi els millors 

especialistes del país en aquest esport. 

(https://www.facebook.com/longboard.mediterranea/ ) 

 

                                                
 
13 Longboard: esport que consisteix en lliscar per una pendent amb una taula de skateboard però més llarga de 
l’habitual 

1er Descens del Pal (extreta de la pàgina web de la Federació Catalana de Patinatge) 
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L’any 1995 l’Ajuntament va fer un gran projecte14 en el que a Coll de Pal s’hi preveia fer una 

estació amb nou telecadires i vint pistes que en aquella època era considerada una 

macroestació d’esquí i que, si s’hagués fet realitat i s’hagués aconseguit fer l’enllaç amb la 

Molina i La Masella, aquestes haurien estat unes instal·lacions de dimensions úniques a tot 

Europa. Eren projectes molt ambiciosos que, ja sigui per temes econòmics, polítics, ambientals 

o altres, no es van acomplir. 

 

                                                
 
14 Veure article del Regió 7 sobre el projecte a l’annex VI 

Regiô7 -  Dissabte, 7 de gener de  1995 SOCIETAT  -3

Q           TEMA DEL DIA: EL FUTUR DE LES PISTES D’ESQUI    Q 
Bagà projecta fer néixer a Cou de Pal una
macroestacié per acollir 4M00 esquiadors
L’Ajuntament de Bagà ha
iniciat  els contactes per
cercar  l’ajut institucional i
fer  realitat el somni de
convenir  Cou de Pal en un
dels cornplexos de
muntanya més grans de!
pais. La seva situacié
geogràfica fa possible
pensar  en una connexiô
entre  La Molina j Masella
per  crear una estacié
d’esquf de dimensions
ûniques  a tot Europa

JORDI PARDINILLA
Puigcerdà/Bagà

Una  vintena  de pistes esquia
bles,  flou remuntadors/teiecadi
res,  una capacitat  diària per a uns
4.000  esquiadors,  una  extensiô
esquiable  de 400 hectàrees  i una
inversié  superior  ais  3.000
mil ions de pessetes  sén  algunes
de  les dades  que  preveu  l’avant
projecte  de  la nova estacié  d’es
qui  de  Col! de  Pal.  Aquesta  mi
ciativa,  que  promou  1’Ajunta-
ment  de  Bagà, representaria  una
transformacié  total  d’aquesta
zona  entre  Puigliançada  i Tosa
d’Alp,  i també  la  inversié  més
important  feta  després  de  la
construcci6  de! ténel  del  Cadi,
ara  fa deu anys.

Dins  e! projecte de  l’estaciô de
Coll  de Pal hi ha prevista,  a més,
la  cônstrucciô  d’un  estany  per
dotar  d’aigua  els canons  de  neu
que  s’instal.laran al complex d’hi
vern.  La zona d’innivaciô prevista
ocuparia  la pràctica totalitat  de la -

zona  esquiable,  397.000  metres
quadrats.  Una  de  les  bases  pri
mordials  sobre les quais se centra
la  rendibilitat  de  les pistes  d’es
qui  de  Col! de Pal és assegurar la
neu  artificial a tota  l’àrea esquia
ble  (e! projecte  especifica  que  la
climatologia  de la zona  és la idà
nia  per  fer  neu  artificial:  fred  i
ambient  sec). Aquest  aspecte vôl
ser  e!  principal  reclam  per  als
esquiadors  de  Barcelona  j d’ai
tres  indrets  del  pais,  ja  que  es
podrà  assegurar  la  pràctica  de
l’esquf  en tota  l’estacié durant  sis
mesos,  oferta  que  supera  en
escreix  la  d’altres  estacions.  A
més,  la proximitat del complex (1
hora  i 40 minuts  des  de Barcelo
na)  li déna  un especial  atractiu.
En  comparacié  amb  la resta  de
les  estacions  catalanes,  Col! de
Pal  sesituaria  entre  les més grans
del  pais.

L’avantprojecte  de  la  futura
estacié  d’esquï. de  Cou  de  Pal
preveu  que  la  construccié  de!
complex  de  muntanya  s’executi
en  tres  fases diferents.  La prime
ra  inclou  una  inversiô  de  1.460
milions  de pèssetes,  que  es desti
narien  inicialment  a laconstruc
cié  d’ùn  aparcament  de  12.000
metres  quadrats,  la construccié

telecadires  j vint pistes,
j  que garantirà l’esqui
durant  sis mesos I’any

de  l’estany  (per  a reserva  d’ai
gua),  la instaLlacié  dels  tres pri
mers  remmuntadors/telecadires
(eh  total n’hi hauria  nou,  quatre
dels  qual  s’instal.larien  en
paral.lel)  i la millora  de l’edifici
de  serveis,  pavimentaciÔ  de  la
carretera,  il.luminaciô  i altres
aspectes  menors.  Aquesta  pri
mera  fâse afectaria  lés zones del
Puigliançada,  nord  i sud de  Col!
de  Pal  i una  àrea  de  Coma  Flo
nu.  A la  segona  de  les fases,  la
inversié  és  menor  (1.020
muions)  i pretén  l’ampliaciô dels
aparcaments,  la  instal.laciô  de
dos  telecadires  i incrementar  la
zona  innnivada. En  aquest séntit,
la  segona fase afectaria  Comabe
Ila  i Tosa  d’Alp bàsicament.  Ala
darrera  de  les fases,  la quantitat
de  diners per  invertir  es rebaixa
ria  fins a 500 milions,  que  servi-
rien  per ampliar els reniuntadors
i  l’àrea  de  neu  artificial.  En

La  futura  estacié  d’esqui  alpi
de  Coll de Pal preveu  la distribu
cié  d’una  vintena  de  pistes
esquiab!es,  de  les  quais. quatre
sôn  negres,  sis  sén  vermelles,
dues  sén verdes  ïla  resta, blaves.
La  pista  d’esqui  amb  més
recorregut  serà  de  4,5 quilôme
tres  de  liargada, que  correspon  a
la  cota  màxirna  de  l’estaciô:
2.530 metres.

E! projecte busca I’ajut
administratiu

En  aquests  moments,  el pro
jecte  cerca l’ajut de  l’administra
cié  catalana  per  ta!  d’arribar  a
ser  una  realitat.  L’Ajuntament
de  Bagà ha  iniciat contactes  amb
el  departament  de  Turisme  per
involucrar  la Generalitat  en  e!
projecte.  La Diputaciô  de Barce
lona,  el  Consel!  Comarcal  de!
Berguedà  i  l’Ajuntament  de
Guardiola  de Berguedà  (propie
tari  dels terrenys  on s’emplacen
els  aparcaments  de  l’estaciô)  ja
s’hi han mostrat  interessats.

La  situaciô geogràfica  de Col!
de  Pal permet  endevinar  que  en
un  futur  la seva connexiô amb les
estacions  de  La Molina j Masel!a
farà  aquesta  àrea (mica.

]•Ei     D’JNuR1AclÔ

902  399  399
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aquest  cas,  la  part  restant  de
Coma  Floriu  i nord  de  Col! deE!  projecte dibuixa     Pal

una  estaciô amb flou

Projecte de macroestació elaborat per la zona de Coll de Pal l’any 1995 (extret del Regió 7) 
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El 7 desembre de l’any 1996 va succeir un esdeveniment tangencial que va començar a canviar 

el curs de la història. Una de les torres de la línia d’alta tensió situada a Coll de Pal que 

subministra energia a la Cerdanya va cedir per causes meteorològiques i va provocar un tall al 

subministrament d’electricitat a la Cerdanya. Aquest, a més, va coincidir amb el pont de la 

Immaculada (temps de màxima afluència a les segones residències de la comarca veïna) i amb 

un partit de futbol amb màxima expectació com és un Barça-Madrid. Això va provocar una allau 

de reclamacions i queixes per part de la població i administracions ceretanes. En vista 

d’aquesta situació i per tal que l’episodi no es tornés a repetir, la Generalitat va decidir prendre 

mesures urgents. A la Comissió Parlamentària d’Indústria, Energia Comerç i Turisme i sota el 

mandat del conseller Antoni Subirà, es van contemplar diverses possibilitats per a solucionar la 

situació. La primera consistia en connectar la Cerdanya amb la EDF (Électricité de France), la 

segona en fer arribar l’alimentació des de Ripoll; la tercera, en instal·lar un grup de generació a 

la Cerdanya; una altra es tractava de fer passat la línia alternativa per l’interior del Túnel del 

Cadí. Finalment, també es va pensar en fer desdoblament de la línia elèctrica a la zona on les 

condicions meteorològiques eren més adverses: Coll de Pal, concretament entre les torres 39 i 

49. Després de fer-ne un estudi, van arribar a la conclusió que l’última opció era la millor. 

Aquest projecte no va agradar a cap dels agents socials i polítics de la comarca ja que causava 

un gran impacte ambiental per una zona d’alt atractiu paisatgístic com és el coll. A més, l’única 

compensació que es rebia era un generador nou per a les instal·lacions de i el refugi. Per 

aquest motiu hi va haver múltiples accions de protesta per part de sectors de la població; un 

dels més reivindicatius va ser el club. Aquest desacord no va influir en la decisió de la 

Generalitat i la línia es va desdoblar amb un temps rècord per aquest tipus d’actuació: en sis 

mesos es va fer l’estudi tècnic, la tramitació parlamentària, la licitació i les obres de manera que 

a l’estiu del 97 la línia alternativa ja estava operativa. 
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Aquests fets van ser vistos, per una majoria de la població, com una agressió al territori i un 

menyspreu als interessos del Berguedà. Per al club, veure que els esforços posats per fer front 

al projecte no havien estat profitosos va suposar un com moral molt dur i va ser a parir d’aquí 

que la situació va començar a empitjorar. 

Pancarta contra el conseller Subirà i cartells en contra poca 
resistència per part de l’Ajuntament (Pròpia) 

Línia d’alta tensió alternativa que es va construir el 1997 (Pròpia) 
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Període de transició i davallada 

Les conseqüències d’un cúmul de circumstancies negatives 

 

Després que se n’hagués parlat molt i que molts projectes fallits en tinguessin la intenció, l’any 

1998, es va fer el primer intent seriós de fer la connexió física de La Molina amb Coll de Pal. 

Aquell any, l’estació ceretana volia construir un telecabina que anés fins al cim de la Tossa 

d’Alp, lloc que, malgrat el topònim, és majoritàriament part del municipi de Bagà. Per construir-

lo La Molina va demanar a l’ajuntament els requisits econòmics que hi havia per tal de fer 

l’explotació i va ser llavors quan es va demanar que, en comptes de cobrar un impost, el que 

volia el poble era que es fes la connexió amb un telecadira. Aquesta faria que Bagà fos una 

nova via d’accés a l’estació ceretana i això incrementaria el turisme a l’Alt Berguedà. 

Conseqüentment, suposaria una gran font de beneficis per a una zona on era recent el 

desmantellament del teixit industrial  i el tancament de les mines. Aquests fets havien deixat la 

comarca deprimida econòmicament. La Molina es va fer enrere i no va signar. Aquest és un 

dels motius pel qual el Telecabina Alp2500 no arriba fins a dalt de la Tossa. Hi ha qui atribuïa 

aquesta negativa a interessos polítics i econòmics del Túnel del Cadí, de municipis de la 

Cerdanya o altres. Aquest va ser el primer d’una sèrie d’intents que van succeir a posteriori i 

que van seguir un perfil semblant.  

 

Tot  just l’any següent, el 1999, l’Ajuntament de Bagà i Ferrocarrils de la Generalitat van signar 

un conveni per tal de realitzar estudis de viabilitat tècnica i econòmica de cara a la integració de 

Coll de Pal al domini esquiable de La Molina. 
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A partir d’aquí es van iniciar un seguit de negociacions per tal de fer del projecte una realitat. Al 

novembre del 2001, el consell executiu de Govern va autoritzar la inversió de 525 milions de 

pessetes15 per part de la Generalitat de Catalunya per tal de materialitzar el projecte amb el 

qual, segons l’estudi de viabilitat de l’obra, el municipi de Bagà rebria uns 52.000 visitants 

anuals. Per altra banda l’Alt Berguedà en sortiria beneficiat amb 900 milions de pessetes16 

anuals. Va ser llavors quan l’Ajuntament de Bagà i el Consell Comarcal del Berguedà van 

començar a avisar al municipi i voltants que la zona s’havia de preparar per fer acollir i per oferir 

tots els serveis que aquests 52.000 visitants poguessin requerir ja que hi havia la possibilitat 

que l’any següent l’enllaç ja fos una realitat. 

 

El dia 2 de febrer del 2002, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig va 

visitar el municipi de  Bagà  per tal de presentar el projecte als Ajuntaments d’Alp i Bagà i als 

mitjans de comunicació. A part del telecadira, es va comunicar que les negociacions amb la 

Diputació de Barcelona ja s’havien iniciat per tal d’aconseguir que la carretera d’accés a les 

instal·lacions no fossin un problema. S’assegurà que es comprometria en trobar una solució en 

el tema de l’aparcament i la millora dels serveis. La connexió però estava subordinada a la 

signatura del conveni que consistia en la cessió de terrenys municipals a favor de les 

instal·lacions de La Molina i l’ampliació de cessions ja existents d’altres terrenys de Bagà vint 

anys més del que acordava el conveni en vigor. Per tant, la cessió fins al 2017 passaria a ser 

fins el 2037. 

  
 

                                                
 
15 Conversió en euros: 3.155.313€ 
16 Conversió en euros: 5.409.108€ 
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Aquest conveni va generar molta controvèrsia a la població de Bagà. Entre els contraris hi 

havia el Club d’Esquí, que demanava que la connexió entre Coll de Pal i La Molina no tingués 

res a veure amb la cessió dels terrenys. Creia que aquest acord només afavoria a les 

instal·lacions ceretanes que un dia serien de propietat privada, ja que aquesta (igual que a 

l’actualitat) estava en subhasta i que aquesta no havia de ser la intenció del projecte, sinó que 

ho havia de ser la dinamització de l’economia i el turisme de l’Alt Berguedà. Molta gent deia que 

des de La Molina es treia profit amb la ignorància en el tema de la neu de les institucions 

berguedanes, es creia que per fer la construcció de la connexió es demanava un preu massa 

alt.  

 

La negativa per part del club també estava justificada ja que no volien que el que els havia 

costat tant de temps, esforç i dedicació passés a unes altres mans amb un interès purament 

econòmic. A més, a part de no estar d’acord amb el conveni previ a l’enllaç, hi havia 

desconfiança vers les garanties de que la carretera estigués sempre oberta malgrat que la 

Tríptic del projecte de creació del telecadira (cedit per Joan Pi) 
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Generalitat ho donés per segur ja que, si no es podia accedir a l’estació per Bagà, el municipi 

no en trauria profit ni se’n beneficiaria, només ho faria La Molina. És per això que el setmanari 

local El Tracanet va impulsar una recollida de signatures per tal que, la decisió d’acceptar 

l’acord o no, la fessin els habitants del municipi de Bagà, ja fos per assemblea o per 

referèndum. Aquesta campanya, anomenada “Salvem el Patrimoni”, va tindre bastant de èxit ja 

que va aconseguir més de 500 signatures en la vila de Bagà dels 2.133 habitants que tenia la 

població en aquell any. 

 

Des de l’inici de l’any fins al moment, Ferrocarrils havia acceptat una sèrie de punts que es 

demanaven des de l’Ajuntament de Bagà degut a la pressió de la població i les entitats: 

• No retirar el Teleesquí  Sant Jordi ni el telebaby 

• Assumir els costos de la posada en marxa d’aquests remuntadors 

• Inclusió de costos d’explotació de la neu artificial 

• Menor domini esquiable de l’ocupació  

• La Molina reconeixia les mateixes condicions en els forfets d’esquí escolar de Bagà i del 

Club d’Esquí Coll de Pal que les que tenia l’Ajuntament d’Alp 

• El nou telecadira l’inclouria com a remuntador debutant (forfet més barat) 

 

El dissabte, 28 de setembre del 2002, Felip Puig va anunciar que havia ordenat a Ferrocarrils 

de la Generalitat que aturés la tramitació del conveni que s’havia de signar poc després amb 

l’Ajuntament de Bagà i que els diners que anaven destinats a la construcció del telecadira 

anirien a parar a altres projectes de l’Alt Berguedà. El motiu va ser que, malgrat FGC hagués 

acceptat ja els punts anteriors, el Club d’Esquí i altres pressionaven a l’Ajuntament en una sèrie 

de punts més, que des de Ferrocarrils de la Generalitat es veien innegociables. Aquests, a 

grans trets, eren: 
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• La no ampliació de l’ocupació dels terrenys al cim de la Tossa d’Alp, només els que 

afectaven el nou telecadira. 

• La no contemplació de la possibilitat del trasllat del Teleesquí Set Fonts ni de 

l’allargament del Telecabina Alp 2500. 

• La gratuïtat del telecadira projectat pels esquiadors amb forfet de Coll de Pal 

• La construcció d’un aparcament i la facilitació de l’accés per la carretera durant l’hivern. 

• I la innivació artificial de les pistes del Teleesquí Sant Jordi i del Telebaby a part de la 

pista del telecadira projectat 

 

Tot i aquest entrebanc, després de reunions entre el consistori local, FGC i el Govern, treball i 

pressió feta des de Bagà, el 8 de novembre d’aquell any la Generalitat va rectificar i va anunciar 

que finalment sí tiraria endavant la connexió i que les condicions del conveni es canviarien: el 

terreny que havia de cedir l’Ajuntament a La Molina que era de 42,8 hectàrees durant 30 anys 

passaria a ser de 8,96 hectàrees per un termini de 25 anys. A més a més, també es preveia 

que la despesa en la instal·lació de canons de neu artificial juntament amb el seu manteniment i 

que s’equiparessin les condicions dels forfets amb altres municipis amb qui té acords La 

Molina, tal i com demanava el club. També es va modificar el lloc on hi havia prevista l’arribada 

del telecadira per tal de mantenir el teleesquí Sant Jordi.  

 

Una vegada l’Ajuntament de Bagà i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya van haver firmat 

el conveni, ja només quedava pendent que aquest segon organisme signés el conveni amb 

l’Ajuntament d’Alp, l’altre municipi on  s’hi construiria part del el telecadira que uniria Coll de Pal 

amb La Molina. Aquest s’hi va oposar ja que creia que l’enllaç perjudicaria els interessos de la 

Cerdanya ja que bona part dels esquiadors, per estalviar-se pagar el peatge del Túnel del Cadí, 
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accedirien a La Molina per Coll de Pal i, per tant, suposaria una davallada del turisme a la 

comarca. Va ser aquest el moment en el que el projecte va quedar paralitzat durant tres anys. 

 

El 2005 l’Ajuntament, que era qui gestionava l’estació va veure que no era la feina que 

pertocava a una institució municipal i que se n’havia de fer càrrec algú especialitzat en el tema. 

Va ser llavors quan es va acordar amb la propietària de La Molina, FCG, que aquesta seria qui 

gestionaria i explotaria les instal·lacions de Coll de Pal. Amb aquest pacte es van obtenir uns 

beneficis amb els forfets escolars de La Molina semblants als que tenia la població d’Alp, tal i 

com havia reclamat que fos el Club d’Esquí Coll de Pal anteriorment.  

 

Fruit de la polèmica generada tot aquest temps on el club s’hi havia vist afectat tot sovint de 

forma directa, va fer que aquest entrés en un període de davallada fins a que pràcticament no 

es realitzés cap activitat. S’havien intentat fer alguns cursets que no van acabar de reeixir o 

alguna sortida a esquiar que no va tenir l’èxit esperat. Amb aquest panorama de desencís, el 

2006, veient que el Club d’Esquí Coll de Pal estava paralitzat, va entrar una nova junta amb 

ganes de que l’entitat no es perdés i va tornar a organitzar diverses activitats cícliques17 com la 

ruta amb raquetes de neu, l’esquiada a Baqueira i la sortida amb esquís de muntanya. 

L’activitat estrella va ser, i continua sent, el curset de quatre caps de setmana que es fa a finals 

de temporada a La Molina per als socis. Per altra banda, abans s’havia començat a fer un 

curset intensiu durant les vacances de Nadal que, degut a la manca de participació, es va 

eliminar del programa. Les intencions de la nova junta passaven per reduir la seva activitat a 

l’àmbit propi d’un club d’esquí (cursets, activitats i serveis per als socis) deixant de banda 

qualsevol implicació de caire polític o d’explotació d’instal·lacions. De totes maneres, des de 

                                                
 
17 Presentació d’activitats de la temporada i carta de presentació del club de l’any 2014-15 a l’annex VII 
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llavors, ha continuat assistint com a membre de ple dret a les reunions de seguiment dels 

convenis que es van convocant entre Ajuntament, FGC i Diputació de Barcelona. 

 

Per molt que el tema de la connexió semblés oblidada, l’any 2007 es van tornar a arrencar les 

negociacions entre Ferrocarrils i l’Ajuntament. Aquests van acordar que, a part d’instal·lar el 

telecadira, també es construiria un edifici de serveis per tal d’acollir als esquiadors que 

entressin a l’estació a través del Berguedà, un aparcament per tal que aquests tinguessin un 

lloc on estacionar els vehicles i un llac d’aigua amb una petita estació transformadora per poder 

fabricar neu artificial, entre d’altres. Aquesta vegada, en canvi, a diferència de l’anterior, 

l’Ajuntament d’Alp hi va donar suport. El problema però va ser la dificultat d’elaborar un Pla 

Especial Urbanístic18 principalment per qüestions mediambientals. Aquest pla havia de ser 

aprovat pel Departament de Medi Ambient i va ser una llarga i costosa operació. Per tant, tal i 

com explica l’Ajuntament, durant tots aquests anys per molt que la tasca no fos visible es va 

treballar molt. Aquestes dificultats contrasten amb les facilitats administratives evidenciades al 

desdoblar les línies d’alta tensió de l’any 97, tot i l’oposició dels agents socials. 

                                                
 
18 Veure Pla Especial Urbanístic de Coll de Pal en l’annex XVIII (format DVD) 

Curset d’esquí 2013 organitzat pel club 
(cedides pel Club d’Esquí Coll de Pal)  
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Plànol del telecadira projectat com a enllaç de Coll de Pal i La Molina (extret de la 
memòria del Pla Especial cedida per l’Ajuntament de Bagà)   
 

Representació virtual de l’aparcament i l’edifici de serveis projectat (extret de 
la memòria del Pla Especial cedida per l’Ajuntament de Bagà) 
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Durant aquest temps ja es van començar a fer tasques paral·leles com era fer la instal·lació 

dels canons de neu artificial al Torrent de Coll de Pal, pista que connecta Coll de Pal amb La 

Molina i la substitució del telebaby (propietat de l’Ajuntament de Bagà) per una cinta 

transportadora també per a debutants (propietat de FGC). Per altra banda, va ser llavors quan 

l’ajuntament va cedir la gestió del refugi l’empresa baganesa CUVIC. 

Durant tots aquests anys la situació de la carretera continuava igual que sempre: estava en 

mans de la Diputació de Barcelona i aquesta no es volia prendre responsabilitats. Gran part de 

l’hivern, la carretera estava tallada en els últims 4km i això suposava un gran problema per a 

Bagà ja que, si finalment es finalitzava la inversió milionària de l’enllaç però l’accés no era 

possible, Bagà no hi guanyaria res. És per això que una temporada, la 2006- 2007, la Diputació 

Cinta transportadora per a debutants Comabella (extreta de www.nevasport.com) 
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i l’Ajuntament van arribar un acord19 en que la gestió dels 4 km problemàtics passava en mans 

de l’Ajuntament per tal de provar si aquest podia fer una gestió més especialitzada del tram de 

carretera. Malauradament, d’aquesta prova no se’n va treure profit ja que la principal 

problemàtica que hi havia la resta d’anys, les enormes acumulacions de neu que es fan a la 

carretera, no van suposar cap dificultat ja que pràcticament durant tota aquella temporada no 

va nevar i tot va seguir com estava anteriorment, a les mans de la Diputació de Barcelona. 

 

 

El 2010, una vegada superats tots els obstacles per posar en marxa el Pla Especial i que el 

Departament d’Urbanisme hagués donat llum verd a la unió de Coll de Pal i La Molina amb 

telecadira, la Generalitat va començar a construir-lo i l’Ajuntament va iniciar la construcció de 

l’edifici de serveis. Aquest edifici va ser pagat amb les ajudes dels plans Miner20. Estava previst 

                                                
 
19 Acta del conveni per la gestió de la carretera a l’annex VIII 
20 Plans Miner: ajudes dirigides a projectes generadors de treball, que promouen el desenvolupament de les zones 
mineres concedides pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Dues fotos de les màquines treballant per tal de mantenir la 
carretera que accedeix al coll neta. La primera dels anys 80 i 
la segona del 2006. (Cedida per Jordi Roca  i extreta del 
Regió 7, respectivament) 
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que fos una construcció de dues plantes de 700 metres quadrat, la planta baixa a peu de pista 

amb serveis com zona de pícnic, venta de forfets, lloguer, escola d’esquí, magatzem i un local 

per al club i altres; a la segona planta, que estava previst que fos a peu d’aparcament, una 

zona de restauració. Les obres tenien un cost aproximat de 700.000 euros. Durant l’estiu del 

2010 i el següent es van fer diverses fases de la construcció del telecadira. Aquest no era nou 

ja que la maquinària es va aprofitar de la substitució del telecadira de Cap de Comella.  

 

Durant el mateix any, diferents canvis en l’acord de l’explotació dels remuntadors i pistes de 

Coll de Pal va suposar que els residents de la Bagà poguessin disposar de grans avantatges en 

l’obtenció de forfets de La Molina. Al 2012, les condicions encara van millorar més i, des de 

llavors,  els habitants de Bagà poden adquirir el forfet de temporada a un preu simbòlic.  

 

Aquestes accions van fer que es comencés a veure el final de túnel, per fi semblava que el 

somni tant esperat s’estava materialitzant. Va ser llavors quan tot va fer un gir inesperat, quan 

ja s’havia finalitzat la primera fase de l’edifici de serveis, que va ser la construcció dels 

exteriors21(que era el que incloïa la subvenció inicial), degut a la crisi econòmica i a les 

retallades pressupostàries, es va anunciar la retirada dels fons Miner i l’Ajuntament es va 

quedar sense finançament. Per aquest motiu va deixar l’edifici amb l’interior per construir. A 

més, a finals de setembre del 2011 les obres del telecadira també es van aturar, segons FGC, 

pel mal moment econòmic. Aquesta noticia va ser una galleda d’aigua freda per a tots aquells 

qui ja tenien la total esperança posada en que la temporada següent ja es podria posar en 

funcionament. Molta gent va posar en qüestió el motiu amb el que Ferrocarrils havia 

argumentat la parada temporal de les obres ja que, com que el telecadira era aprofitat, no es 

creien que no es pogués assumir el preu del muntatge. A més, ja hi havia muntada la motriu i el 
                                                
 
21 Construcció a càrrec de Construccions Jordi Amills SL. 
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retorn i 8 de les 22 pilones. Sempre hi ha hagut qui ha atribuït aquesta pausa indefinida del 

muntatge a interessos polítics i econòmics, no per falta de finançament. Un altre motiu pel qual 

la població té dubtes és que, mentrestant, la Generalitat està invertint en els rescats d’altres 

estacions de esquí com Boi Taüll, Port Ainé, Super Espot o Vall Ter.  

 

Una vegada explicada ja tota la història és quan es pot fer la reflexió de com s’ha arribat fins 

aquí, T’adones que tampoc hi ha gaire diferència si compares la situació actual amb els inicis 

de l’estació tenint en compte tots els projectes que s’han fet i tot el treball i esforços que s’hi 

han posat. Han passat 4 dècades en les quals sempre s’ha treballat en la promoció de la zona 

i, des de l’any 77, a part de petites millores com la cinta, el refugi i la innivació del torrent de 

Coll de Pal, l’únic que s’ha guanyat són dos projectes iniciats però parats a l’espera de 

finançament. 
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Projectes de futur 

L’esperança encara no està perduda 

 

Per molt que la situació està en unes condicions que no donen marge a gaires aspiracions, 

encara queden ambiciosos projectes en espera, senyal que l’esperança encara no s’ha perdut. 

 

Des de La Molina, especialment, hi ha tot de grans projectes per tal de promocionar la zona de 

l’Alt Berguedà i d’ampliar la seva estació, ja que, per aquesta, Coll de Pal és pràcticament la 

única zona per on es pot expandir. Sense cap mena de dubte, per a l’estació ceretana la 

prioritat és finalitzar el telecadira i l’edifici de serveis que forma part dels plans que conformen el 

projecte de crear un parc de neu a Coll de Pal, ja elaborat el 2006, però que no pot ser possible 

si no es fan aquestes dues primeres actuacions. 

 

Aquest projecte consisteix en, no únicament convertir Coll de Pal en una estació d’esquí, sinó 

en una estació de muntanya, que ofereixi activitats tant a l’hivern com a l’estiu ja que és una 

zona amb un gran atractiu durant tot l’any. 

 

Les activitats d’hivern que s’hi preveuen són l’esquí alpí, itineraris de raquetes de neu i altres 

com esquí de fons, trineus i passejades a la neu. Per tal de posar en pràctica la primera, hi ha 

previst finalitzar el telecadira i equipar les pistes de Coll de Pal amb neu artificial, a part de les 

que ja s’han realitzat (condicionar el Torrent de Coll de Pal i instal·lar la cinta transportadora per 

als debutants). Per poder fer front a la manca de neu, a més, també hi ha previst fer un llac de 

dipòsit d’aigua per elaborar neu artificial a la capçalera del coll i aquest estaria rodejat per un 

circuït d’esquí de fons. 
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Les activitats d’estiu es podrien fer durant tot l’any mentre les condicions meteorològiques ho 

permetessin i aquestes serien principalment circuits a peu i amb bicicletes de muntanya. 

 

Per tal que totes aquestes activitats tinguin un centre comú i perquè es pugui oferir tot de 

serveis als visitants, es va planificar l’edifici que ara està a mig construir. Allà estava previst que 

hi haguessin lavabos, servei gastronòmic, taquilles per adquirir el forfet i lloguer de material 

d’esquí, snowboard i altres per l’hivern i de bicicletes de muntanya per la resta de l’any.  

 

Aquest era el projecte que va elaborar La Molina l’any 2006, però, des de llavors s’ha parlat de 

moltes altres possibilitats que es poden dur a terme una vegada s’hagi finalitzat el parc de neu i 

Coll de Pal estigui preparat per rebre a masses de gent. Entre aquestes, n’hi ha de molt 

ambicioses. 

 

Per exemple, com que La Molina també té la intenció de fer arribar el telecabina Alp 2500 fins a 

Niu d’Àliga (refugi de muntanya situat al cim de la Tossa), s’hi veu la possibilitat de crear pistes 

d’esquí per la vessant d’aquesta muntanya. Aquestes serien per a un tipus d’esquiador més 

expert. Una altra opció, ja projectada, seria l’arribada d’un remuntador al cim del Puigllançada 

(allargant la instal·lació de Torrent Negre) que possibilitaria que en la vessant N i NW d’aquesta 

muntanya s’hi pogués fer una pista de freeride i una altra que anés per la carena de menys 

dificultat. Les dues anirien a parar a Coll de Pal. Això suposaria una gran ampliació del domini 

esquiable de l’estació d’esquí ceretana i un gran atractiu per als esquiadors. 

 

També es parla utòpicament de, a partir de Coll de Pal, començar a expandir l’estació cap a la 

vessant sud; per tant, fer baixar l’estació direcció Bagà, però això ja són projectes molt 



COLL DE PAL. Entre la decepció i l’esperança   
Treball de Recerca  2n de BAT 
 

 

41 

ambiciosos que només són dits de cara a un futur molt llunyà ja que tot aquest somni ve a 

posteriori de la construcció de l’enllaç que de moment ja ha portat tants i tants problemes i que 

suposaria inversions que en la situació econòmica actual poden semblar impossibles, i menys a 

mans d’una empresa pública com és la Generalitat. 

 

El Club d’Esquí Coll de Pal, per ara, té previst continuar amb les activitats que han fet aquests 

últims anys com el curset, que cada vegada rep més demanda. Però, com tot, el club està a 

l’espera de la finalització de l’enllaç que suposaria una obertura a noves possibilitat. Confia en 

que hi hagi un relleu generacional pel que fa a la composició de la junta. 

 

Per acabar, a tall de reflexió personal, per tal que projectes com els explicats es puguin fer 

realitat se n’ha de comprovar la viabilitat i, per fer-ho, cal saber quines són les fortaleses, 

debilitats, oportunitats i amenaces de la zona.  Aquestes són recollides a continuació a través 

d’una anàlisi DAFO, juntament amb el seva respectiva interpretació. 
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Anàlisi DAFO i interpretació de la situació 

 Punts positius 
 

Punts negatius 

Anàlisi 
intern 

Fortaleses 
• Gran atractiu paisatgístic durant tot l’any 
• El fet de que hi hagi una gran esplanada 

a peu de l’edifici de serveis per als 
debutants 

• El fet de no haver de pagar el peatge 
• Tradició de l’esquí en la zona i el fet que 

hi hagi un club d’esquí  
• Terreny relativament pla a la zones de 

serveis que no demana desmunts ni 
terraplens importants 

• La veïnatge amb les estacions de La 
Molina i La Masella 

• La proximitat a Barcelona respecte les 
altres estacions 

• L’arrecerament del vent a la zona per on 
ha de passar el telecadira i que 
possibilitaria que aquest no es tanqués 
sovint pel vent 

• Seguretat enfront del risc d’allaus a la 
zona de pistes i serveis 

• L’altura del coll que convida a fer 
esdeveniments esportius a la carretera 

• La diversitat d’activitats de lleure i 
turisme al llarg de l’accés (miradors, 
rutes, panoràmiques...) 

• Atracció turística pel fet de ser parc 
natural 

• Forta implicació popular  
 

Debilitats 
• Meteorologia: 

-Fort vent 
-Canvis meteorològics sobtats 
-Baixes temperatures 

• Perill d’allaus als últims 4km de la 
carretera 

• Falta de neu natural 
• Absència de canons de neu artificial a les 

pistes pròpies 
• La llarga distància que hi ha entre l’estació 

i la població més pròxima (19km) 
• En l’actualitat, manca de instal·lacions i 

serveis amb garanties 
• Creació habitual de congestes a la 

carretera 
• La situació a major altura de la carretera 

respecte les pistes 
• La no possibilitat actual d’accedir-hi des de 

La Molina per als esquiadors de baix nivell 
• La limitació en la possibilitat d’expansió pel 

fet de ser parc natural 
 
 

Anàlisi 
extern 

Oportunitats 
• Fama de la zona gràcies a proves de 

muntanya d’alt nivell. 
• Bona relació entre Ferrocarrils i 

l’Ajuntament de Bagà 
• Interès de les administracions i comerços 

comarcals 
• Suport per part de les administracions 

locals i comarcals de Cerdanya 
• El fet que La Molina tingui concessions 

del municipi de Bagà que fa que aquest 
pugui exercir pressió per tal que s’exploti 
la zona 

• El gran nombre d’empleats de Bagà que 
treballa a La Molina 
 

Amenaces 
• Mala comunicació entre Diputació i 

Generalitat 
• Interessos del Túnel del Cadí i la 

Cerdanya 
• Poca possibilitat de finançament 
• Crisi econòmica general (ajuntaments, 

administracions, empreses, etc.) 
• Prudència per part d’empresaris en invertir 

a la zona 
• Polèmica entorn de la gestió dels últims 

4km de la carretera   
• El fet que l’empresa que s’encarrega de la 

gestió sigui pública 
• Inestabilitat política actual 
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Com es pot comprovar en l’anàlisi, una bona part dels problemes tenen relació amb el tema de 

com accedir-hi i, de l’altra part, molts serien solucionats si es finalitzés l’enllaç i l’edifici de 

serveis. Però la finalització topa amb la poca possibilitat de finançament, la crisi econòmica i la 

manca de consens polític. Si no fos per aquest obstacle, la millora de l’accés a la zona també 

seria més fàcil ja que es podrien contractar empreses per fer-se càrrec de les allaus i de la 

neteja de la carretera o fins i tot la creació de falsos túnels. Per tal de solucionar els problemes 

amb la gestió de la carretera es podrien potenciar els punts forts de la zona com la diversitat 

d’activitats de lleure i turisme al llarg de l’accés (miradors, rutes, ...) i l’altura del coll que 

convida a fer esdeveniments esportius en la carretera o el gran atractiu paisatgístic; tot això 

incrementaria l’ús de la via i, de forma implícita, pressionaria a les administracions a posar-hi 

solució. 

 

Una vegada el problema de l’accés ja estigués solucionat, la zona rebria molts més visitants i 

faria que La Molina s’interessés més en la promoció la zona. Tot i així, s’haurien de tenir en 

compte plans d’evacuació en cas de condicions meteorològiques excepcionals, sobretot a 

l’hivern. Això suposa una gran dificultat per la llarga distància que hi ha entre Coll de Pal i la 

població més propera, Bagà, a 19km. 

 

Una bona part del punts negatius han estat persistents en la història i són els que han fet que 

Coll de Pal quasi mai hagi vist materialitzades totes les ambicions i anhels que s’hi han 

projectat. Mirar enrere en el passat també pot ser un bon recurs per tal de que problemes ja 

passats no es tornin a repetir. 

 

També hi ha característiques de la zona que tenen una banda positiva i una de negativa. 

Aquest, per exemple seria el cas de formar part d’un parc natural, ja que limita les possibilitats 
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d’expansió i dificulta els tràmits per donar llum verda als diferents projectes però, alhora, 

suposa un atractiu per al turisme. 

 

Un dels grans problemes que hi ha hagut recentment -i que encara hi ha-- que impedeix el 

desenvolupament de la zona del coll, és la mala comunicació les administracions com la 

Diputació de Barcelona i Ferrocarrils, que són qui gestionen la carretera i l’estació, 

respectivament. El fet que la Diputació no avisi a Ferrocarrils de l’estat de la carretera fa que 

FGC no tingui la seguretat per obrir les pistes de la zona de Coll de Pal i les deixi tancades 

durant una bona part de la temporada. 

 

Una de les oportunitats més importants que té Coll de Pal per desenvolupar-se és el fet que 

Bagà, que és qui té el principal interès en el bon funcionament de la zona, tingui diversos 

factors amb els quals pot pressionar a Ferrocarrils de la Generalitat. Aquests són, entre altres, 

el fet que La Molina tingui concessions territorials de Bagà que finalitzen l’any 2017 i el gran 

nombre d’empleats baganesos  i empreses que treballen a La Molina. 

 

Un bon funcionament de Coll de Pal comportaria un seguit de repercussions molt positives per 

diferents agents : 

 

• Per al municipi de Bagà i voltants:  

L’Alt Berguedà és ara mateix una zona deprimida econòmicament. Un bon 

funcionament de l’estació de muntanya dinamitzaria i promocionaria l’economia de la 

regió (activació dels comerços i serveis actuals, la inversió d’empreses a la zona, la 

creació de llocs de treball i nous negocis) ja que seria l’únic accés a la neu des de la 

província i, conseqüentment, augmentaria molt el turisme. 
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• Per al Club d’Esquí Coll de Pal: 

Si l’accés estigués garantit i l’edifici de serveis i la resta del parc de neu entrés 

en funcionament, el club tindria la possibilitat de situar el centre del curset que ja fa a 

Coll de Pal en comptes de a La Molina. També podria oferir més diversitat d’activitats 

durant tot l’any. Els seus socis tindrien més a prop les activitats organitzades i, a més, 

tindria la possibilitat de treballar on li pertoca, on durant la major part de la història ha 

posat els seus esforços, i fent la labor que ha de fer com a club, promocionar l’esquí i 

les activitats de neu i muntanya. 

 

• Per a La Molina: 

El fet de tenir un nou accés a l’estació suposaria l’entrada de nous clients. 

Aquests serien principalment esquiadors de la província de Barcelona que busquen 

accedir a la neu d’una forma més econòmica, ja que s’estalviarien pagar els diners de 

peatge del Túnel del Cadí. També seria un gran atractiu per a esquiadors debutants ja 

que Coll de Pal és una zona ideal on aprendre a esquiar amb tranquil·litat i en un bon 

entorn. Per altra banda, suposaria la possibilitat d’ampliar l’estació ja que, a hores d’ara, 

la zona és la principal via d’expansió de l’estació ceretana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLL DE PAL. Entre la decepció i l’esperança   
Treball de Recerca  2n de BAT 
 

 

46 

Conclusions 

 
Pel que fa a la metodologia de la recerca, la gran diversitat de punts de vista i opinions que 

m’he trobat, el fet que hi hagi pocs documents que parlin amb objectivitat sobre Coll de Pal, la 

dispersió i els biaixos en la informació pel fet de ser de transmissió oral,  els personalismes i les 

confrontacions d’interessos polítics han suposat una tasca d’objectivació d’una gran dificultat. 

Malgrat la quantitat d’entrevistats i els documents consultats, dels quals estic n’estic satisfet i 

que ofereixen una bona base de continguts, penso que hi ha informacions que m’han quedat 

pendents o algun punt ha restat poc clar. Segurament, hi han hagut moltes decisions i acords 

presos en converses telefòniques o despatxos que s’escapen de la recerca i que han tingut 

certa rellevància en l’esdevenir dels fets. Tot i això la meva intenció en tot moment ha estat 

oferir la informació el màxim d’objectiva ja que sóc conscient de la responsabilitat d’escriure 

una història de la qual hi ha múltiples fonts orals, que segurament s’aniran perdent, però 

pràcticament cap d’escrita. Posar en suport escrit representa en certa manera el construir una 

història. Els fets narrats i analitzats es perpetuaran a través del que queda imprès, al marge de 

les diferents percepcions parcials  -cadascú des del seu àmbit- que n’hagin pogut tenir els seus 

principals actors. D’aquí el meu interès per explicar els fets amb el màxim d’imparcialitat i 

ponderació, i la preocupació per la responsabilitat que aquesta tasca comporta. 

 
 

A través del que hem explicat, podem concloure que la història de Coll de Pal ha estat una 

història relativament curta però intensa. El seu origen, un projecte frustrat, ha estat el que 

sembla ser la constant que s’ha anat repetint de forma cíclica en l’esdevenir de la zona. Malgrat 

que sempre hi hagi hagut plans i ganes d’explotar el paratge i treure’n beneficis, una infinitat de 

circumstàncies diferents ho han impedit. Tot i això, les ganes de tirar-ho endavant i 
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l’entusiasme de la gent de l’Alt Berguedà han fet que hagi tingut etapes de plenitud que han 

demostrat el potencial i els punts forts de l’indret. També han mostrat que un bon funcionament 

de Coll de Pal suposa grans beneficis per al poble i per a la zona. 

 

El fet que l’Alt Berguedà sigui en l’actualitat una zona econòmicament deprimida, amb 

l’agreujant de la crisi actual, fa que necessiti d’atractius turístics per explotar i Coll de Pal n’és 

un dels més poderosos de que disposa. Per això, no s’hauria de deixar perdre l’ambició que 

sempre s’ha tingut en la promoció de la zona. La creació de nous llocs de treball, la inversió 

d’empresaris en la zona, la reactivació del comerç local i moltes altres conseqüències positives 

que suposaria fan que l’aprofitament del coll sigui actualment una prioritat. 

 

A hores d’ara, les principals prioritats que hi ha són acabar els projectes començats i garantir 

un accés segur al coll (que és indispensable per a que la primera signifiqui un potenciador de 

Bagà i voltants). Aquestes prioritats, per ara, tenen la manca de finançament per part del les 

administracions públiques com a principal obstacle i la solució que aporten aquestes és esperar 

a un moment de bonança econòmica per tal de solucionar-ho. 

 

Una altra conclusió que he tret a través de les opinions dels diversos sectors involucrats en el 

tema és que falta una comunicació més fluïda entre les administracions i la població.  Durant 

diversos períodes, les institucions i entitats hi han estat treballant d’una forma que no ha estat 

perceptible per a la població i això ha fet que la gent del carrer tingui la sensació d’inactivitat i 

despreocupació per part d’aquestes. Penso que si qui treballa per a la millora de Coll de Pal 

informés millor de la seva activitat, es reduiria la desconfiança i, a més, podria trobar 

recolzament en el sector popular. Els interessos partidistes i problemes polítics i econòmics 
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entre administracions no han facilitat gens aquesta tasca. En el cas de que aquests no 

haguessin sorgit, fins i tot ja es podria estar parlant de realitats. 

 

Malgrat la situació en la que es troba actualment Coll de Pal encara queden esperances per 

part de la gent. El fet de que hi hagi un projecte a mitges fa que les administracions s’hagin de 

prendre la finalització d’aquest com una obligació. Igualment passa amb l’accés, si finalment el 

projecte es finalitzés, no es trauria profit d’aquests si l’accés no hi està garantit. Aquesta 

situació és la que aconsegueix que la població no ho hagi donat per perdut i que, fins i tot, 

cregui en projectes més enllà del que ja hi ha previst. 

 

Es podran acomplir projectes del nivell dels que s’han fet durant la historia de l’estació? 

Acabarà Coll de Pal sent finalment el potenciador de la comarca? Podran els seus impulsors 

veure orgullosos com el seu esforç i treball dóna fruits al cap de molts anys? Aquesta és una 

història per acabar. 

 

 

 

 

 

Bagà a 4 de desembre de 2015 
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