
“La Suisse entière est comme une grande ville divisée 
en treize quartiers, dont les uns sont sur les vallées, 
d’autres sur les coteaux, d’autres sur les montagnes.

Il y a des quartiers plus ou moins peuplés mais tous 
le sont assez pour marquer que l’on est toujours en 

ville, on ne croit plus parcourir des déserts quand on 
trouve des clochers parmis des sapins, des troupeaux 
sur des rochers, des manufactures dans des précipi-

ces, des ateliers sur des torrents.”

Rousseau 1763.

El Rhone ha sigut sempre un element clau a la història del Va-
lais, com es pot observar en aquesta línia del temps, el Rhone 
en els seus orígens era un riu salvatge, amb molts meandres 
que creaven zones d’aiguamolls amb molta biodiversitat.

Aquesta zona a la vegada, no era una zona segura pels humans, 
és per això que els primers assentaments i les primeres ciutats 
que es registren, estan allunyades del riu o en zones elevades, 
protegint-se així de les inclemències de la naturalesa.

A principis del segle XIX els habitants del Valais van començar 
a apropiar-se de les zones de la plain, a través d’un sistema de 
dics que pretenien controlar el curs del Rhone per tal de poder 
utilitzar la zona de la plain per agricultura i més endavant la 
indústria.

El riu va quedar limitat per un canal central i dos de laterals 
que estaven dissenyats per absorbir els diferents canvis de ca-
bal que succeeixen al riu.
Aquests canvis són bastant comuns, ja que el riu recull tota l’ai-
gua de les glaceres del Valais fins a portar-la al llac Léman.

Com es pot veure a les imatges, els esforços van ser inútils, el 
riu se seguia inundant a les èpoques de desglaç creant grans 
problemes a les poblacions noves.

Actualment el problema del Rhone esta al dia en les ments dels 
suïssos, és per això que hi han proposat fer una tercera correc-
ció del Rhone, que el que proposa és seguir amb el model an-
terior, a base de dics i zones inundables seguir densificant la 
plain.
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Zones a cota segura per densificació
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El projecte proposat parteix de la premissa de la Resiliència en 
comptes de la Resistencia.

La historia ens ha ensenyat que el riu té més poder que l’home, 
que per molt que vulguem, no podem controlar ni retenir la 
seva força. Mirant els antecedents, veiem com els primers po-
bladors es van col·locar molt intel·ligentment en zones eleva-
des, en una cota intermitja entre els alts pics i les zones de risc.

El projecte parteix de la idea de densificar les zones de cotes 
intermitges, segures de les inundacions previstes i utilitzant les 
cases existents de segones residències en perill d’extinció.


