
CENTRE DE TECNIFICACIÓ D’ESPORTS DE MUNTANYA LA MOLINA Tutor: Rosa Rull, Carles Llop, Franc Fernández
Tribunal número 5

Núria Fernández Vinyet
UPC ETSAV Gener 2014

Anàlisi i Estratègia general Proposta Urbana Proposta Edifici Làmines tècniques

19 PROGRAMA DEL CTEM LA MOLINA E: 1/1000

CENTRE DE TECNIFICACIÓ D’ESPORTS DE MUNTANYA LA MOLINA - PROGRAMA

ROCÒDROM COBERT

 400 m2

RESIDÈNCIA AMB VIGILÀNCIA

 40 places

PISOS RESIDÈNCIA 

SENSE VIGILÀNCIA

 20 places

PISTES D’ESQUÍ

  ALP 2500

 115 pistes, 133 km esquiables

CIRCUIT BTT 

 Circuit descens      23 km

 Freestyle i woodpark    300 m

 Txiqui Bikepark     200 m 

 Cross-Country    27 km

EXCURSIONS 

 PUJADA AL NIU DE L’ÀLIGA 

 2537 m

 PUJADA AL PUIGLLANÇADA

 2406 m

ESTADI PLA DE LES FORQUES

 Esquí Nòrdic

Instal·lació vinculada a la rea-

lització dels JJOO Barcelona - 

Pirineus

CIRCUIT DE LLISCAMENT

 Bobsleig, Skeleton, Luge

Instal·lació vinculada a la rea-

lització dels JJOO Barcelona - 

Pirineus

Donades les instal·lacions esmentades, els esports proposats pel Centre seran els següents:

EDIFICI PRINCIPAL DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ D’ESPORTS DE 

MUNTANYA LA MOLINA

El projecte desenvoluparà l’edifici principal del Centre, ja que s’enten com 

a peça clau del projecte, el nucli de tot el programa. És per i gràcies a 

aquest nucli , o peça central, que la resta de peces que conformen el pro-

jecte funcionaran com un gran conjunt, i que simultàniament faran funcio-

nar la resta d’edificis complementaris al CTEM proposats anteriorment i al 

conjunt d’edificis existents.

El programa bàsic del Centre es pot entendre repartit en diferents Àrees.

En primer lloc una Àrea Pública, on s’hi concentraran totes les zones d’ad-

ministració, la recepció precedida d’un gran foller com de quedada per 

equips o individuals, una zona de biblioteca - foyer que pot funcionar com 

a espai d’espera o de recerca, una sala d’actes i finalment una zona de bar 

- restaurant, que pot funcionar independentment de si el centre esta obret o 

tancat, i que té connexió directe amb la ramba.

Una Àrea Acadèmica, on hi trobarem diferents aules, una gran zona d’es-

tudi  semi-oberta i els despatxos per a professors.

Una Àrea Física, que alberga la zona de gimnàs i fisioteràpia i rehabilita-

ció, els vestidors i una gran zona de magatzem en taquilles per a que els 

atletes puguin desar el seu material. Aquesta zona, també conté una zona 

de consultes mèdiques i un taller d’autoservei per a reperar el material o 

encerar els esquís.

I finalment trobem una Zona d’Aigües, amb una piscina de dos carrils de 

25m, piscina d’aigua calenta, piscina d’aigua freda i jacuzzi. A més a més 

d’una sauna clàssica i una sauna turca, i unes butaques calentes.

En l’edifici hi trobarem també una zona d’aparcament per a 28 places.

EDIFICI PRINCIPAL DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ 

D’ESPORTS DE MUNTANYA LA MOLINA

 4500 m2 

PORTA DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ 

D’ESPORTS DE MUNTANYA LA MOLINA

 Arribada del Telecabina 

 Connexió Renfe

ESPORTS DE MUNTANYA EXCLUSIVAMENT D’HIVERN:

 - Esquí Alpí

 - Snow

 - Salt d’Esquí

 - Esquí de Fons

 - Esquí de Muntanya

 - Lliscament

ESPORTS DE MUNTANYA DURANT TOT L’ANY:

 - Curses de Muntanya

 - Alpinisme

 - BTT

 - Escalada Esportiva

PISTES D’ESQUÍ LA MOLINA

 53 pistes, 61km esquiables

SALTS D’ESQUÍ

 Competició i Entrenaments

El Centre de Tecnificació d’Esports de Muntanya La Molina es conformarà per 

un edifici principal, element de gestió de tot el Centre, un rocòdrom cobert, 

residència amb vigilància i uns pisos més independents, pistes d’esquí La Mo-

lina - Masella, circuit de BTT, i contarà de l’indret natural en el que es troba 

per a realitzar totes les activitats de muntanya.

A més a més, a aquestes instal·lacions esportives, s’hi sumaran en el cas que 

es realitzin uns futurs Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Pirineu, l’Estaci Pla de 

les Forques i el Circuit de Lliscament a la zona de l’estació.

Depen de si es fan 

les instal·lacions 

pels JJOO d’Hivern
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