
GINEBRA

Habitants:             188.234
Inmigració :             46.2%

BARCELONA

Habitants:          1.604.555
Inmigració :           16.36%

LAUSANNE

Habitants:             132.788
Inmigració :             42.1%

L’HOSPITALET 

Habitants:             252.171
Inmigració :           18.16%

BIEL/BIENNE

Habitants:               51.635
Inmigració :             28.9%

LLEIDA

Habitants:         138.542
Inmigració :        19.37%

BERNA

Habitants:             125.681
Inmigració :             23.5%

BADALONA

Habitants:             215.654
Inmigració :           12.23%

BASILEA

Habitants:             164.516
Inmigració :             34.6%

SABADELL

Habitants:         207.814
Inmigració :       10.30%

ZURICH

Habitants:             376.990
Inmigració :             30.9%

TERRASSA

Habitants:          215.214
Inmigració :        11.83%

DATA
SUÏSSA  2013                                                                                         2048
  
POBLACIÓ                                                        8.036.917HAB      14.000.000

SUPERFÍCIE                                                          41.285 KM2

DENSITAT                                                     194.7 HAB/KM2

POBLACIÓ URBANA                                                       74%

PIB                                                                 80.276 $/CAPITA

IDIOMES    ALEMANY,FRANCÉS,ITALIÀ,ROMANCHE

INMIGRACIÓ                         23.3% (74% QUALIFICADA)

MIGRACIÓ                                                                      6.14%

TEMPERATURA MITJANA                                   -1C    19C           +3ºC

COMUNICACIÓ AMB TREN                                 3.136KM

DATA
CATALUNYA  2013

POBLACIÓ                                               7.504.00 HAB

SUPERFÍCIE                                                32.106 KM2

DENSITAT                                              234 HAB/KM2

POBLACIÓ URBANA                                             95%

PIB                                                        26.423 $/CAPTA

IDIOMES                                   CATALÀ, CASTELLÀ

INMIGRACIÓ                                                     14.49% 

MIGRACIÓ                                                                   %

TEMPERATURA MITJANA                                       C

COMUNICACIÓ AMB TREN                      462.7 KM

DATA
VALAIS  2013

POBLACIÓ                                                            321.732HAB
INCREMENT ÚLTIM ANY                                                                  1.5%

DENSITAT                                                            55HAB/KM2

INMIGRACIÓ                                                                   21.6%
INCREMENT ÚLTIM ANY                                                                   3.5% 

ATUR                                                                                    3.5%

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ

0-19   ANYS                                                                       20.6%
20-39 ANYS                                                                       26.2%
40-64 ANYS                                                                        35.5%
+65    ANYS                                                                        17.8%

SECTOR PRIMARI

AGRICULTURA                                                                 3.4%

SECTOR SECUNDARI

QUÍMICA                                                                               3%
METAL.LÚRGIA                                                                1.7%
CONSTRUCCIÓ                                                                 7.9%

SECTOR TERCIARI

PETIT COMERÇ                                                                 9.4%
HOTELERIA                                                                        8.5%
EDUCACIÓ                                                                         8.1%

ORDONNANCE SUR LES RÉSIDENCES SECON-
DAIRES

Le nouvel art. 75b Cts. Prévoit  que “les résidences 
secondaire constituent au maximum 20% du parc 
des logements et de la surface brute au sol habitable 

de chaque commune.”

Com es pot observar en la imatge, pressa uns 100 
anys després de la de l’esquerra, l’escalfament glo-
bal és una realitat en el Valais i està afectant els his-

tòrics glacials.

La principal conseqüència d’aquest desglaçament és 
un augment del cabal de l’aigua que baixa pels rius 
i que van a parar al Rhone que recorre tota la plain.

Un altre factor clau d’aquest augment de la tempe-
ratura, és la desaparició d’estacions d’esquí d’alça-
des inferiors als 2.500 m. Això afecta l’economia de 
la zona i sobretot va relacionat amb el problema de 

l’habitatge esmentat anteriorment.

La història de l’aigua tan unida al valais, pot arribar 
a fer-lo desaparèixer.

Aquesta aigua tan vital i tan important per als habi-
tants, també pot arribar a ser un perill.

Amb aquest augment de la temperatura i el desglaç 
de les grans glaceres, provoca inundacions a la vall 

del Rhone, creant grans desastres.

El projecte pretén projectar el Valais del 2048, ajun-
ta’n totes aquestes noves regles del joc que estan 
succeeix, les seves conseqüències i les tradicions del 
Valais, per crear un projecte lligat a la cultura i a 
l’entorn.

Després d’estudiar com funciona suïssa i observar 
l’importància de la mobilitat i autoproducció d’ali-
ments i d’energia, s’estudia també el valais, la situa-
ció actual, les tradicions històriques i les necessitats 
de la gent. 

Aquest és un projecte que es comença a Suïssa durant la meva 
estada a la EPFL amb la professora Paola Vigano en el seu Ate-
lier.

En el curs de l’atelier sens proposa l’estudi de Suïssa i més 
concretament de projectar l’escenari del Valais en l’any 2048, 
coincidint amb la celebració dels 200 anys de la creació de la 
confederació.

Al fer aquest estudi va haver-hi dos punts claus que van mar-
car la idea del projecte. Un és el fet de l’increment de la po-
blació Suïssa, que segons els estudis dels centres d’estadística 
Suïssos i del grup ETH studio Basel la població helvètica quasi 
duplicarà la seva població en aquesta meitat de segle.

L’altre factor és el fet del canvi climàtic, amb un increment de 
la temperatura de 3ºC en tot el territori, provocant canvis en el 
cicle dels glaceres i en conseqüència els nivells d’aigua del riu 
rhone, que nodreix tota la vall de Valais.

Després d’estudiar la població suïssa en trets generals, es fa un 
estudi de la seva forma de vida, els seus costums i com funcio-
na el país en els nivells elementals de la mobilització, l’alimen-
tació i l’obtenció d’energia.

Es pot observar en aquest mapa, que la població suïssa és una 
població molt més dispersa que la catalana, amb nuclis urbans 
de mida mitjà repartits per tot el territori i connectats amb una 
gran xarxa de transport públic. Quasi 10 cops més gran que la 
catalana.

Aquest és un factor molt característic en el dia a dia de la pobla-
ció suïssa, que aquesta acostumada a agafar el tren diàriament 
per desplaçar-se feina-casa, escola-casa inclús els cap de setma-
na també s’aprecien famílies senceres agafant els trens per anar 
a esquiar o a les segones residencies.

El tren forma part de la vida de la població helvètica, i és un 
sistema de transport segur i ecològic.

Els suïssos des de sempre han intentat projectar un país el més 
autosuficient possible, donada la seva situació geogràfica com-
plicada.

El model d’autosuficiència total és molt difícil d’adquirir, ja que 
és un país pobre en matèries fòssils per a la producció d’energia 
i amb un clima bastant d’ur que limita la producció d’aliments.

Tot i això, hi han sabut esprémer al màxim el seu potencial.

En el gràfic de la dreta, s’explica el nivell d’auto producció i 
d’importació de la cadena alimentaria bàsica a suïssa
Cada requadre correspon a 200KJ per persona i per dia.
Com podem observar, les matèries primeres que són locals, 
suïssa s’autobasteix en més d’un 50% en la majoria dels casos, 
o com en el cas de la llet produint excedents per a l’exportació. 
En canvi els cereals o la carn, han d’importar grans quantitats 
per poder abastir la població.

Per al que fa l’energia el mateix, com que no posseeixen ma-
terials fòssils, s’autoabasteixen en un 45% d’energia nuclear i 
amb un 57% d’energia hidroelèctrica, que està en creixement 
per tal de disminuir les centrals nuclears.
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exedent

Suïssa és un país pobre en 
energies fòssils, és per això que 
actualment Suïssa importa prop 
un 56% de l’energia que utilitza.

Tot i això, Suïssa està en la capçalera de la producció d’energies 
renovables, amb un 56.2% de producció d’energia hidroelèctri-
ca, amb grans presses situades per tot el Valais.

La grande dixence, és la central hidroelèctrica més alta del món 
amb 285 m. que produeix energia per 400.000 habitatges suissos

El valais històricament havia sigut una zona tranquil·la i poc 
poblada a causa de la seva topografia i les difícils connexions.

Les primeres poblacions es trobaven a zones elevades o en valls 
secundàries, vivint de l’agricultura i la ramaderia.

A partir de mitjans del segle XX tot va canviar amb la seva ex-
plotació per part de l’industria del turisme i l’arribada del tren.

A la foto es mostra el poble de Verbier a principis de segle.

Un dels altres tòpics del Valais és la seva relació amb l’aigua i 
les glaceres.

Com hem pogut observar, a causa del canvi climàtic els glacials 
estan desapareixent, creant grans problemes a les zones de la 
plain que recull tota l’aigua.

Aquí es mostra un exemple més de la relació dels habitants del 
Valais amb l’aigua.

Aquesta imatge va ser pressa durant la construcció del Grande 
Bisse de Lens.

Els bisses són unes canalitzacions artificials que van crear els 
valeisans a partir del segle XVI per tal de poder transportar 
l’aigua dels glacials fins als pobles o per a la utilització de la 
ramaderia i sobretot de l’agricultura, ja que el Valais és un gran 
productor agrícola de suïssa, especialment de vins.

En la construcció d’aquestes canalitzacions hi participava tot el 
poble i representaven un factor clau en l’economia de la zona.

El Valais compta amb més de 200 bisses actuals que represen-
ten uns 1.800Km.
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