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Actualment la zona col·lindant amb l’eix és una zona impro-
ductiva en la qual no hi succeeix res, sense relació amb els po-
bles i amb risc d’incendis.

Com ja hem vist abans, els suïssos tenen una gran passió pels 
horts i la auto producció, aquests horts en general es troben en 
el mateix jardí de les cases, el que no afavoreix la interacció so-
cial tan beneficiosa que poden aportar l’agrupació d’aquests, i 
en les zones destinades a horts en l’àmbit dels pobles, s’utilitza 
l’aigua de la xarxa, perdent la idea original dels bisses.

El gran bisse de Lens existent a la zona, ha perdut en gran part 
el seu funcionament original i s’ha convertit en una zona de 
passeig, utilitzant els camins originals per al seu manteniment 
com a rutes d’oci.

EIX  PRODUCTIU PROPOSSAT

El nou eix, envaeix el seu entorn i genera activitats durant el 
seu recorregut, en gran part activitats productives de tipus 
agrícola.
Amb aquesta nova producció agrícola es pretén generar un 
producte local de km0, i a la vegada en treballar el terreny, es 
protegeix contra incendis i deslliçaments.

Aquesta nova producció també es generarà en petita esca-
la gràcies a noves zones d’horts comuns, els quals generen 
interacció entre els seus habitants i compartiment de coneixe-
ments.

Aquesta nova agricultura es regarà gràcies a un nou sistema 
de bisses, que recull l’aigua dels rius provinents de les glace-
res, fent molt més ecològic el sistema actual de rec de xarxa.

Imatge eix entre Lens i Chermignon d’en Haut
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Imatge Grande Bisse de Lens a l’alçada de Chermignon d’en Bas

REF: Chenshan jardí botànic, Shanghai.         Valentien Landschaftsarchitekten

REF: jardí botànic de Barcelona                                                                         OAB

Imatge de hort particular a Chermignon d’haut

REF: Hortes de Caldes de Montbui.                                        CAVAA Arquitectes
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