Senyor Cosme Ruaix i Junoy
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DAVANT DE : AJUNTAMENT D´ALP Avda. Tossa d´Alp 6. E- 17538 ALP.
EN RELACIÓ:
Al Pla d’ordenació Urbanística Municipal d´Alp, a partir d’ara POUM.
VIST:
Que l´esmentat POUM va ésser aprovat inicialment en sessió plenària de
l´Ajuntament d´Alp el passat dia 12 de juny de 2009 i per tant està en període
d’informació pública.
Amb aquesta AL·LEGACIÓ exposem que:
A la proposta del POUM, es preveu l’instal.lació d’un telecabina desde el nordest del nucli urbà fins a Pista Llarga, fent-te’l transcorre pel traçat de l’antic
telecadira de la pista Estàndard.
Considerem que s’ha deixat exclòs la prolongació del mateix telecabina fins a
l’estació del tren de tant sols 500 metres de longitud. Té el recorregut ben
marcat, idènticament com a la pista Estàndard; s’ha mantingut l’antiga
instal·lació del remuntador per no perdre el dret de pas adquirit.
És tan senzill com prolongar la línia del telecabina fins a l’estació ferroviària pel
recorregut existent, sense necessitat de fer malbé la muntanya amb traçats
alternatius.
És comprensible que per dur a terme la construcció de dues noves línies de
telecabina previstos als voltants del nucli d’Alp, es porti a terme mitjançant un
pla especial urbanístic, però no té cap lògica supeditar el remuntador de
l’estació de la Renfe de La Molina. No és acceptable tallar la continuació del
recorregut ja existent i supeditar aquest tram tan curt de longitud a un pla
Especial.

PER TOT AIXÒ AL·LEGUEM QUE:
1. Considerem necessari fer aquest tram fins l’enllaç ferroviari i per la
connexió del nucli urbà del barri de l’estació amb tota La Molina, que
desde el tancament de l’antic telecadira aquesta zona ha sofert una
progressiva davallada.
2. Amb la proposta del POUM, s’han dut a terme sense previ pla Especial
actuacions urbanístiques molt menys necessàries. Les quals per la seva
ubicació originen greus impactes paisatgístics i mediambientals. Per
tant, és inqüestionable que la proposta del POUM ja contempli la línia
del telecabina fins a l’estació de Renfe de La Molina.
3. Que aquest remuntador per accés a l’estació d’esquí es una mesura de
mobilitat sostenible i mes ecològica que els autobusos de línia i/o altres
mitjans de transport públic o privat per carretera.
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