A peu de la Cerdanya
a Barcelona
20 excurcions d’estació en estació de tren
(Accèssit al XIII Premi Vèrtex)
De David Claret i Puyal

Rutes que aprofiten els avantatges d’una de les línies
de tren amb més potencial per a l’excursionista,
la de Barcelona a Puigcerdà
Aquesta guia proposa fer
excursions a peu (tornant a casa
en tren), unint la Cerdanya amb
Barcelona en 25 etapes
consecutives. La línia de tren de
Barcelona a Puigcerdà talla com
un ganivet el Pirineu i les
serralades i planes que el
separen de Barcelona, i és per
això que ofereix una diversitat
enorme de camins i paisatges, tot
un botó de mostra de la geografia
de Catalunya. Una bona
oportunitat a l’abast de
l’excursionista sense cotxe.
Principals aportacions de la guia:
-Fins ara, no hi ha gaire guies
especialitzades en línies concretes
de transport públic, que proposin
itineraris al voltant d’una línia

determinada.
-Proposa itineraris al voltant de la línia de transport públic que
segurament té més potencial excursionista del país: la línia de tren
de Barcelona a Puigcerdà.

Característiques dels itineraris
-Aprofiten els principals avantatges del transport públic, més enllà dels
econòmics i ambientals: no cal tornar al punt d’inici. I ho fa descrivint
l’itinerari que cal seguir per anar a peu de Puigcerdà a Barcelona, de
la Cerdanya al mar, d’una estació a la següent, de cap a cap
de la línia. En resulten 25 trams.
-Creuen el país de nord a sud, del Pirineu a la costa, de la Cerdanya a
Barcelona. Travessa pràcticament totes les unitats de relleu de Catalunya
que ja va proposar Solé i Sabarís a Geografia de Catalunya: la Serralada
Litoral (Collserola-Marina), la Depressió Prelitoral, (Vallès), la Serralada
Prelitoral (Bertí-Montseny), la Depressió Central (plana de Vic), el
Prepirineu (Bellmunt, Munts, Taga, Montgrony, etc.) i el Pirineu (Puigmal,
Cerdanya). Això vol dir que la diversitat de paisatges en potència que
aquest tren posa a la nostra disposició és enorme.
-Habitualment es mouen entre les 2 i les 3 hores de trajecte, amb casos
extrems de 45 minuts (el més curt, de Borgonyà a Torelló) i de poc més
de 6 hores (el més llarg, de Ribes de Freser a Campdevànol).
-Tots els temps es mesuren a peu, malgrat que hi ha alguns itineraris (els
de la Cerdanya, la plana de Vic o el Vallès) que es poden fer perfectament
en bicicleta, cosa que redueix notablement els temps anotats.
-El criteri general a l’hora d’establir el sentit de la marxa ha estat que fos
de baixada.
-Tenint en compte que les excursions es plantegen des d’una estació de
tren fins a la següent, el desnivell rarament depassa els 500 metres de
baixada, i encara menys de pujada. Els valors són orientatius, i no s’han
inclòs en aquells casos en què s’ha considerat que no eren significatius.

La línia de tren de Barcelona a Puigcerdà
“Aquesta línia de tren va néixer a finals del segle XIX amb l’objectiu de
transportar el carbó que s’extreia de les mines d’Ogassa (Ripollès) cap a la
indústria de Barcelona i voltants.
L’any 1876 s’inaugurava el tram entre les Franqueses del Vallès i Vic, i el
1880 la línia va arribar fins a Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Basant-se en
un tractat signat l’any 1904 entre els estats francès i espanyol, el 1919 es va
allargar fins a Ribes de Freser, i el 1922 va arribar a Puigcerdà. El tancament
de les mines d’Ogassa, l’any 1967, va fer caure el transport de mercaderies,

raó per la qual pocs anys més tard es va clausurar el tram entre Ripoll i Sant
Joan de les Abadesses. Durant els anys vuitanta del segle XX hi va haver
també amenaces de tancament dels trams més deficitaris, com ara el de Ripoll
a Puigcerdà, que finalment no es van fer efectives.”

L’autor
David Claret i Puyal, nascut a Barcelona el 1978, David Claret i Puyal és
arquitecte i geògraf de formació. Recorda que, de petit, agafava el tren amb el
Cau per anar d’excursió i acampada a Collserola, a Canet o al Figaró. Alguna
cosa li’n deuria quedar, perquè anys més tard, amb ganes d’anar a la muntanya
i sense cotxe, va redescobrir una línia de tren que li posava a l’abast uns
paisatges i una geografia a punt per ser descoberts.
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