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Es comença a fer un estudi del Valais per detectar quina zona 
serà optima per a la seva densificació.

Es tindran en compte factor de riscos naturals, factors del te-
rreny i les situacions actuals de mobilitat i habitatge.

Zona Inundable.

Com ja hem vist en la làmina anterior, la zona a escollir haurà 
d’estar fora de la zona inundable, és a dir a la cota del coteaux, 
per sobre dels 500 m de la Plain.

Zona lliure de permafrost.

En els Alps en cotes elevades es troben zones amb permafrost.
El permafrost es tracta d’una capa del terra que està perma-
nentment congelat.
Aquestes zones no són segures per a l’edificació, ja que aques-
tes capes no són estables.

Pendents.

Es buscarà una zona amb un pendent mitjà inferior a 30º.
Aquestes zones estan marcades en la font “geo.admin” com a 
zones acceptables per a la seva densificació, un pendent supe-
rior complica més la construcció, els desplaçaments i augmenta 
el risc d’allaus i esllavissades de terres.

Assolellament.

El factor solar serà un altre punt clau en l’elecció de la zona a 
densificar, tenint em compte que estem als Alps amb tempera-
tures extremes a l’hivern.
A més a més, és molt important tenir una bona captació solar 
per a l’aprofitament i la creació d’energia.

Connexions.

Com ja hem pogut observar, la mobilitat amb transport públic 
és un factor clau en el dia a dia dels suïssos, i en un encau com 
el Valais, amb connexions difícils, serà un element primordial.

El Valais compta actualment amb un aeroport a Sion, la capital, 
però bàsicament és un aeroport militar o de vols privats utilit-
zat sobretot en l’època d’hivern per rebre turistes esquiadors.

El sistema de transport més utilitzat en el Valais, i en tot el te-
rritori helvètic, és el tren.

El Valais està connectat amb la resta de Suïssa amb una xarxa 
de trens molt eficaç i molt utilitzada, un sistema ferroviari que 
recorre tota la plain del Rhone connectant tot el Valais amb les 
principals ciutats suïsses i amb el nord d’Itàlia.

Per el tant, la zona escollida ha d’estar ben connectada amb el 
sistema ferroviari de la plain.

Aquest sistema funciona en la cota inferior de la plain, però el 
problema està en les connexions en pendent.
Actualment hi ha un sistema complementari a aquesta xarxa 
principal dotada de funiculars o telefèrics que connecten la 
plain amb les cotes superiors. Aquest serà un element impres-
cindible per a la connexió del coteaux amb la pain.

Habitatge.

L’últim factor a tenir en compte és el que correspon a l’habitat-
ge i la construcció.

Hem observat l’expansió que hi ha petit durant els últims anys 
la segona residència en el Valais i les seves conseqüències amb 
la llei Weber.

Tenint en compte que hi haurà estacions d’esquí que estan en 
risc a desaparèixer com a conseqüència de l’escalfament global, 
es proposa utilitzar aquests habitatges ja existents com a sego-
na residència i recicla-les en primeres residències.
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 Segona residéncia

 Primera residéncia

Plaine du Rhone, 507m

Plaine du Rhone, 515m

Sierre, 520m

Vile de Chermignon d’en Haut, 1151m

Vile de Bluche, 1280m

Vile de Crans Montana, 1495m

Vile de Chermignon d’en Bas, 910m

Ville de Flanthey, 735m

Vile de Lens, 1128m


