
V A L A I S                              2 0 4 8
RESILIÈNCIA           VS           RESISTÈNCIA
PFC  ETSAV
ALUMNE: GUILLERMO GIL
TUTOR: ENRIC BATLLE

07_RE CONECTAR

Com es pot observar el sistema actual de transport public es 
basa en dos elements. Per un costat tenim el funicular que 
connecta Sierre amb Crans montana salva un desnivell de 
més de 1000m en 12’ i un conjunt de xarxa d’autobusos que 
connecten els diferents pobles de l’eix entre si, Sierre i Crans 
montana.

L’autobús encarregat de connectar el nostre eix amb la resta 
de pobles és el 421. El recorregut del qual és molt poc eficient, 
com es pot observar en el gràfic, el rati temps-distància des de 
qualsevol punt fins a Sierre és molt superior utilitzant l’auto-
bús que el transport privat, això suposa una dificultat per al 
desplaçament de molta gent que depèn del transport públic 
generant un gran flux de transport privat que contamina i 
augmenta la probabilitat d’accidents. 

Per l’altre costat observem que quan s`utilitza el funicular, el 
rati de temps disminueix considerablement.
Aquest funicular funciona com una columna vertebral, con-
nectant la part de la plain amb la població de Crans montana, 
que gràcies a haver sigut una estació d’esquí puntera i un dels 
llocs d’estiueig per excel·lència de la població Suïssa, posseeix 
molts equipaments i té un sistema de transport públic propi 
que fa que funcioni molt bé.

El problema el trobem quan observem que l’autobús 421 
recorre tota la carretera de corbes llargues i perilloses des de 
sierre, passant pels diferents pobles de l’eix fins a arribar a 
Crans Montana, sense tenir contacte amb el funicular en tot el 
recorregut.

TRASNPORT PÚBLIC PROPOSSTAT

El que propossa el projecte es una simple acció d’acupuntura 
fent que el bus 421, encarregat de conectar els pobles de l’eix 
amb Sierre i Crans Montana, utilitzi aquesta aquest funicular 
com a columna vertebral.

La conexió del eix en contes de ser circular i utilitzant els 
autubussos per recorre les carreteres perilloses i lentes de pu-
jada i baixada,  el nou sistema propossa que l’autubús faci un 
recorregut paral·lel a les corves de nivell, que es on es situen 
els pobles, arrivant estratégicament a la parada existent en el 
poble de bluche.

D’aquesta manera el rati de temps-distància cobert per el 
transport públic disminueix considerablement, juntament 
amb la contaminació i els riscos d’accidents, ja que la part 
perillossa del recorregut és fa amb el funicular.

En el canvi de recorregut del 421, els pobles que no per-
tanguin a l’eix, quedaran igualment connectats, ja sigui per 
l’extensió de la línia de Sierre en el cas de Chermignon d’en 
Bas, o perquè ja tenen la seva pròpia línia interna com a Crans 
Montana.

COMBINACIÓ DE SISTEMES

Com ja hem observat abans, una de les claus per una bona 
mobilitat, és la connexió de diferents tipus de xarxes, que per-
meten cobrir diferents necessitats i donen més combinacions 
al usuaris.

És per això, que aquest sistema d’autobusos anirà complemen-
tat d’una xarxa de bicicletes elèctriques.

Es localitzen una sèrie de camins històrics de la “carte Du-
ffeau” que en els seus orígens, connectaven els diferents po-
bles entre ells i amb elements d’interés cultural com capellés 
o fonts. Aquests camins en ser pensats per recorre a peu, pel 
que tenen poc pendent la que es van desplaçant paral·lels a les 
corbes de nivell.

Les parades d’autobusos s’amplien per poder afegir estacions 
de recàrrega de bicicletes elèctriques gràcies a l’energia solar.
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