LOCALITZACIÓ DELS ECOTONS

ESTRATÈGIA GENERAL DE PROJECTE

Com ja ha quedat prèviament reflectit, ens trobem davant d’un poble molt fraccionat degut a la gran pendent
del territòri i a la poca cura urbanística en el moment de l’expanció. Tot i així, La Molina 1700 és un nucli més
compacte i teòricament la zona d’esquí, però quan ajuntem i superposem totes les capes analitzades prèviament, ens adonem que la zona residencial queda completament separada de les pistes d’esquí. Aquesta separació ve donada pel pas de la carretera, que genera al seu voltant una franja en el territori plena de tensions
i oportunitats, però que, actualment està en desús.
Tenint en compte la prolongació del transport públic de La Molina Estació a La Molina 1700, passant per La
Molina 1600, i la dificultat d’establir una activitat en aquests altres dos nuclis degut a la seva pendent i situació
en el territori, s’obta per actuar de manera més puntual en els ecotons localitzats.
Tot i que encara no és segur el fet que es puguin realitzar els Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Pirineus 2022,
es deixarà lliure la zona prevista per la candidatura per la Villa Olímpica, això si, marcan unes traces i bases
per al desembolupament d’aquesta, doncs es tracta d’un projecte complementari als Jocs Olímpics i que podria funcionar tant si s’acaben fent els jocs com si no.

A nivell estratàgic, el projecte es desenvoluparà en dues fases o actuacions:
1r. A NIVELL URBÀ
Es proposa transformar la carreterea en una rambla/passeig, canviant la secció d’aquesta i generant
diferents espais públics, més activitat comercial i terciaria. La idea general és unir mitjançant dos eixos, les pistes d’esquí i l’arribada del telecabina amb la zona residencial, i que la rambla, d’aparcament a aparcament,
vagi cosint el territori. Aquest dos eixos es creuaran en un punt central, allà on es troba l’església, fent d’aquest
punt la plaça principal i punt de connexió.

Edificis construïts
Sector Terciari
Hotels / Aparthotels
Albergs / Equipaments
Equipaments
Indústria
Tren
Carreteres Principals
Carreteres Secundàries
Carrers Principals
Rius, rierols i rieres
Llacs
Zona de Pistes
Pistes d’Esquí
Telecabina
Telecabina Proposat pels Jocs Olímpics
Ecotons / Zones de possible actuació
Zona prevista per la Villa Olímpica

2n. A NIVELL D’ACTIVITAT MITJANÇANT LA CONSTRUCCIÓ
Es proposa la implantació d’una activitat constant al llarg de l’any que provoqui una reactivació de la
zona, tant a nivell econòmic com residencial. Es tracte d’un Centre de Tecnificació d’Esports de Muntanya, un
centre que tingui un edifici principal, però que funcioni conjuntament amb el territori. Al tractar-se d’esports de
muntanya, la majoria de les activitats es realitzaran a l’exterior, aprofitant les pistes d’esquí, els salts, circuïts de
BTT, excursions... Aquest edifici principal vindrà complementat per la residència, dos edificis complementaris
situats estratègicament al llarg de la nova rambla, sumats a nou sistema de terciaris, provocant un desplaçament de gent constant al llarg de tota la via i una serie de llocs d’estar, funcionant així com a nou centre de la
vila.

CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI
NUCLIS + EDIFICACIONS

SECTOR TERCIARI

EQUIPAMENTS / ACTIVITAT

VIARI I TRASPORT PÚBLIC

- Poble molt condicionat per la pendent i el poc assoleiament

- Bàsicament hoteler, lligat a l’esquí i per tant amb una
ocupació aproximada de quatre mesos l’any

- L’esquí es l’única activitat que alimenta al poble

- Ens trobem davant d’un poble pensat bàsicament per moures en cotxe

- Tres nuclis residencials, generats degut al retrocés de la neu, perseguint l’àmbit esquiable
- El Boom de l’edificació va sobreexplotar la zona sense tenir en compte cap
mena d’ordre, provocant una fragmentació del territori i un gran desordre urbà
- El tipus d’edificació de cases aïllades dins de grans parcel·les fa que no hi
hagi cap mena de cohesió

+

- Molt repartit en un territori amb molta pendent i sense
cap centre d’activitat que pugui resultar un reclam turístic en altres èpoques de l’any
- Poc explotat degut a ser un poble poc atractiu fora de
l’esquí i situat en zones de difícil accés per a vianants

CENTRE DE TECNIFICACIÓ D’ESPORTS DE MUNTANYA LA MOLINA

+

- La duració de la temporada d’esquí és aproximadamant
d’uns quatre mesos l’any
- El poble compte d’unes bones instal·lacions esportives que
podrien aprofitar-se de diferents maneres al llarg de l’any

+

- Existeixen dues capelles
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- El tren procendent de Barcelona o Puigcerdà arriba al nucli de La Molina Estació, la
zona amb menys activitat de totes

- NO HI HA UN CENTRE URBÀ NI UN
CENTRE D’ACTIVITAT

=

- A La Molina 1700, la zona d’esquí, s’arriba amb transport públic només en temporada d’hivern

- NO HI HA ACTIVITAT CONSTANT AL
LLARG DE L’ANY
- POBLE POC ATRACTIU I AMB GRAN
DESNIVELL
- GENERAT GRÀCIES I/O PER L’ESQUÍ
- FALTA DE MOBILITAT SENSE COTXE
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