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S’escull la zona de l’agrupació de Communes de Crans Mon-
tana, ja que compleix amb tots els requisits exposats anterior-
ment.

Es tracta d’una zona orientada totalment a Sud, amb molta ra-
diació solar, fora de la zona de perills d’inundacions i de per-
mafrost i amb una connexió existent amb Sierre gràcies a un 
funicular.

Sierre és la segona ciutat més gran de tot el Valais situada a la 
falda de la muntanya, amb una població de 15.000 habitants, 
recull un gran nombre d’equipaments i una parada de tren que 
connecta amb Lausanne en poc més d’una hora.

A menys de 500 m de l’estació de tren de Sierre es troba l’esta-
ció de funicular de Crans Montana, la plain amb la zona ele-
vada, cobrint un desnivell de més de 1000 m en menys de 12’.

L’associació de Communes de Crans Montana, com bé diu el 
seu nom, és una associació de communes, de les quals desta-
quen Crans Montana, situada a 1.500 m d’altitud i que ha cres-
cut estrepitosament l’última meitat del segle gràcies a la incor-
poració d’una estació d’esquí.

En una cota de nivell inferior, en el coteaux, entre els 1.100-
1.300m d’altitud es troba una cadena de poble tals com Lens, 
Chermignon, Montana Village, Bluche.. Aquests pobles cons-
ten d’una població que ronden entre els 3.000 i els 500 habi-
tants.

Aquests pobles estan en un eix amb cotes de nivell similars 
però no treballen com a tal.

El projecte es basa en la definició d’aquest eix existent.
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