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1. RESUM EXECUTIU

Davant la imminent redacció de la nova ordenació urbanística del nucli
urbà de La Molina, estem interessats a intervenir col·laborant amb
l’ajuntament d’Alp i l’equip redactor, per incorporar unes propostes
urbanístiques amb uns plantejaments concrets, jurídica i tècnicament
defensables en cada cas. Absolutament justificats per poder revertir les
greus conseqüències actuals de l’urbanisme basat exclusivament en el
creixement immobiliari, un urbanisme que presenta els interessos
particulars com els interessos de tota la població, i que considera l'espai i
el nucli urbà de La Molina com "mercaderia", accentuant la seva
decadència. Evidenciant un deteriorament caracteritzat per la involució
del teixit urbà de població estable.
L’objectiu de l’associació és donar veu en el nou planejament als soferts
veïns de La Molina, principals afectats per la mala praxi emprada a les
anteriors legislatures municipals, pel que fa al control i gestió del
desenvolupament sostenible i respectuós amb l’entorn del nucli urbà de La
Molina.
La dificultat principal que se li presenta a les administracions locals i
nacionals i a l’equip redactor és ordenar tot el desgavell urbanístic
ocasionat per l’afany d’especulació del territori: actualment tenim un parc
immobiliari de 1.680 habitatges, a més a més d’una dotzena d’hotels,
restaurants, botigues i altres establiments comercials.
A partir dels anys 70 del segle passat, els nostres barris amb el beneplàcit
dels equips de govern municipal, han crescut sota un criteri pervers
d'especulació urbanística que ha resultat en un territori desordenat i, el que
és més greu, un espai social cada vegada més segregat i estratificat, tot i
l’obligació de vetllar per un creixement sostenible adequat a la demanda
real i a l’interès general. L’especulador immobiliari ha tingut barra lliure per
fer el que li ha donat la gana. Ha utilitzat el sòl urbà de La Molina com una
seu immobiliària de titularitat privada. Quantes més promocions i més
rendibles millor. No es tracta només d’un frau econòmic al nucli urbà, es
tracta de les greus conseqüències que d’aquest frau se'n deriven. Sobre
aquest desgavell hem d’afegir-hi la gran quantitat d’edificació executada
infringint flagrantment tots els paràmetres urbanístics de la normativa
vigent. Tot es pretenia beneir amb un POUM a la carta.
Quan l'ajuntament d'Alp ha atorgat llicencia municipal d'obres sobre un
projecte especulatiu, per afavorir interessos particulars, s'estan obviant
l'interès social i la condició equidistributiva inherent a l'urbanisme. Quan
l’ajuntament d’Alp ha atorgat una llicència municipal d’obres sobre un
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projecte que infringia tots els paràmetres de la normativa urbanística
vigent, l’impacte paisatgístic ocasionat devalua el seu entorn. Quan
aquestes llicències s’escampen per tot el nucli urbà es degrada tot un
poble i com a conseqüència perdem la nostra identitat. Si ens hi fixem bé,
veurem com aquest tipus d’immobles no tenen cap caire de muntanya,
cadascun d’ells podria perfectament estar ubicat en qualsevol ciutat de
qualsevol comarca del país. Són impersonals. L'única prioritat consisteix en:
el màxim de llargada, el màxim d’amplada, el màxim d’alçada i el màxim
d’habitatges. No s’exigeix cap mena de criteri estètic ni d’harmonia,
talment macrocapses amb teulada. No encaixa dins del seu entorn.
Aquest oportunisme urbanístic ha degenerat cap a un efecte suburbi dels
barris accentuant la decadència dels nuclis més antics amb un clar
deteriorament caracteritzat per la despoblació, abandó dels edificis i
paisatge urbà desolat. Tot aquest oportunisme és absolutament
impensable que es permetés a cap altre poble de Cerdanya. Per què a La
Molina sí?
Exposem a tall d’exemple, entre molts d’altres, el declivi del barri de
l’estació i rodalia que ha comportat la desaparició de pràcticament tota
l’activitat econòmica i social de la zona. Donaven servei: quatre
restaurants, dos supermercats, una bugaderia, un forn de pa, un taller
mecànic, una llar d’infants, una escola de primària, dos clubs
excursionistes, una botiga d’esports i un hotel.
La desaparició de tots aquests establiments és la prova evident que la
urbanització d’un nucli urbà no es pot basar simplement en un mecanisme
jurídic-urbanístic o requalificacions urbanístiques ad hoc.
Fonamentalment és l’expressió i articulació d’un sistema de valors els quals
varen ser menystinguts en legislatures municipals precedents. Precisament
la defensa d’aquests valors hagués evitat el cadenat de litigis urbanístics
ocasionats pel fraudulent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
iniciat l’any 2009 que van obligar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona a prendre partit per neutralitzar l’esperpèntica planificació i van
posar en relleu que els planificadors urbanístics municipals del moment no
actuaven amb un criteri neutral. Constituïen una corporació amb la seva
particular ideologia urbana, que pretenien imposar, tant si com no i amb
prepotència, l’ordenació del territori a la seva mida per satisfer el seu
interès particular.
En representació de la societat civil de La Molina, sol·licitem que
s’incorporin i es formalitzin tècnica i jurídicament, un conjunt d’inversions i
de propostes urbanístiques concretes destinades a recuperar i potenciar el
paisatge i la identitat de La Molina pel que representa com a història viva
de l’esquí a Catalunya.
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2. REMUNTADOR D’ENLLAÇ:
La Molina i Núria són les dues úniques estacions d’esquí de l’estat espanyol
connectades per ferrocarril. La Molina és l’única estació d’esquí de tot
Europa que desaprofita aquesta oportunitat de transport. Un cordó
umbilical que ens uneix amb Barcelona i la resta de ciutats per on
transcorre la línia fèrria, d’on prové la gran majoria d’esquiadors, esportistes
de muntanya i visitants que volen gaudir-ne. Aquesta afluència,
especialment els caps de setmana i els dies festius, col·lapsa tots els
accessos per carretera, tant pel túnel del Cadí com per Ripoll. Tant l’anada
com la tornada de La Molina es converteix en un autèntic parany de
retencions pels usuaris. Altres factors negatius són l’aforament dels
aparcaments i la contaminació mediambiental ocasionada pels vehicles.
Actualment ADIF ha invertit la considerable xifra de 10 milions d’euros, a
més a més dels imprevistos que puguin incrementar aquest pressupost, per
arranjar la línia des de La Molina fins a Planoles, amb una rehabilitació
integral del túnel de Toses. També està previst el desdoblament de la línia
des de Barcelona fins a Vic. Adif el va fent per petits trossos, molt a poc a
poc. Caldria accelerar la finalització d’aquesta inversió per comunicar
dignament Vic amb Barcelona i apropar les comarques de Osona, Ripollès
i Cerdanya amb Barcelona. Aquestes obres de millora de la mobilitat en
tren, han de beneficiar substancialment el confort i reduir el temps de
desplaçament.
Recuperar el remuntador d’enllaç des del ferrocarril fins al barri del Xalet
del Centre i el barri de Supermolina, constitueix una infraestructura
inqüestionable. Es fa imprescindible un mitjà de transport per cable d’ús
públic que vertebri i cohesioni els tres nuclis urbans principals de La Molina.
La seva clausura ha suposat un greu greuge urbà per la fractura generada
entre els diferents nuclis, i conseqüentment un greuge social per la
suburbanització, precarietat, i segregació sobrevingudes. No s'ha d'ignorar
que la seva clausura va ser una de les principals causes del declivi del barri
de l'estació i del barri del Xalet Centre Excursionista de Catalunya. Aquests
greuges no tenen equivalent a cap dels altres nuclis del municipi d'Alp, i és
per això que l'administració local i nacional té un deure amb La Molina i
l'obligació d'activar la recuperació del remuntador d'enllaç com la solució
al greuge urbà i social que pateix.
Concretament la nostra proposta consisteix a ubicar l’estació de sortida
del telecabina dins del nucli urbà del barri de l’estació, al solar lateral de
l’edifici Boix, garantint un bon aïllament acústic que no pertorbi als veïns,
amb un accés des de l’avinguda d’Alp i l’accés principal just enfront de
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l’andana del ferrocarril quedant perfectament enllaçats ambdós mitjans
de transport. El projecte ha de sobrevolar la via ferroviària i continuar en
línia recta pel traçat de l’antic remuntador fins a arribar a la zona intermitja
(Zona Xalet del Centre). Aquest solar dona façana a l’avinguda d’Alp i al
carrer de l’estació. La normativa de la zona, permet edificar la estació de
sortida del remuntador en planta soterrani, planta baixa i tres plantes més.
Un total de 5 plantes que poden donar aforament a un nombre
considerable de places d’aparcament.
La justificació de l’emplaçament de sortida del remuntador es fonamenta
per una qüestió logística, com a punt neuràlgic de confluència amb
l’enllaç de trànsit de vehicles, ferrocarril i el remuntador. Ho considerem
una bona opció per descongestionar el trànsit per dins del nucli urbà i els
aparcaments del barri de Supermolina. Si volem fusionar la imatge de
l’entorn, s’hauria de donar a l’edifici un caire de muntanya en certa
harmonia amb l’estil d’arquitectura alpina de l’estació d’ADIF.
Cal recordar que la parcel·la adjacent és un verd públic municipal, per
tant la requalificació destinada a un equipament tindria una finalitat social
amb benefici de l’interès general. Per la importància que se li ha de donar
al medi ambient i la sostenibilitat no podem viure d’esquena al tren i el seu
potencial de transport inesgotable.
Nosaltres estem convençuts que l’ajuntament hi juga un paper molt
important per aconseguir aquesta fita tot i que la decisió i la inversió
correspon a la Generalitat, per la via de l’empresa de titularitat pública
FGC o directament des del Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori. És imprescindible aprofitar les potencialitats
naturals de la infraestructura existent. Sens dubte aquest remuntador
mecànic junt amb el ferrocarril és un dels mitjans de transport més
econòmic, més ecològic i més sostenible, uns valors que les
administracions local i nacional han de fer seus.
Cap de les actuacions que poden entrar a formar part del nou POUM, pot
tenir l'efecte multiplicador, pel que fa als beneficis obtinguts, com la
recuperació del remuntador d'enllaç. La distribució dels efectes positius
sobre els tres nuclis urbans, fan a aquesta actuació especialment
convenient per tots tres nuclis urbans i per tant fortament integradora.
Per la importància que té aquesta actuació, com a instrument de cohesió
social, reivindiquem que el nou POUM determini la planificació explicita i
amb data, de la recuperació del remuntador d'enllaç, i la consideri com a
infraestructura imprescindible i prioritària.
No comprometre tots els esforços i recursos a l'abast de l'actual equip de
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govern, per a la realització efectiva d'aquest remuntador d'enllaç, suposa
la renúncia a una oportunitat única i irrepetible per la materialització
d'aquesta infraestructura que per les seves característiques multimodals
pot esdevenir el fil conductor i l'impuls de tot un seguit de millores urbanes
de qualitat sobre els tres nuclis urbans de La Molina, avui desconnectats, i
que necessiten aquestes millores urgentment.
(Veure annex 1)
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3. REHABILITACIÓ DEL BARRI DE L’ESTACIÓ:

L’àmbit del conjunt d’aquestes infraestructures (remuntador, via fèrria, barri
de l’estació...) com a punt d’intersecció entre vehicles, ferrocarril i
remuntador d’enllaç, reuneix les condicions òptimes per convertir-lo en un
centre de l’activitat del poble. Cal centrar els esforços en la recuperació
del degradat nucli i paisatge urbà, desolat com a conseqüència o causa
de l’oblit de l’administració.
S’ha de tenir en compte que el traçat del barri de l’estació és el correcte
com a carrer principal. Té una amplada entre edificis, i unes voreres a
banda i banda que permeten un flux de trànsit de vianants adaptat al
gaudi i esplai que requereix una zona residencial-comercial. Evidentment
s'ha de contemplar i respectar la seva funció de vial urbà pacificant el
trànsit rodat, fet que actualment no es té en compte. És un barri ben
planificat víctima d'un desenvolupament mal executat que cal reconduir
cap a un context integrat a una estació d’esquí. És absolutament factible.
La Molina no està predestinada al desordre urbà que pateix, senzillament
s’ha volgut predestinar. Aquesta és la raó justificada per la qual demanem
aquesta reestructuració.
L’entrada de La Molina és la nostra benvinguda i la primera imatge que es
dona de tot el nucli urbà i de l’estació d’esquí. El primer impacte que rep
tot visitant. Quina impressió deu transmetre-li i quina repercussió
urbanística, econòmica i social a tot el nucli urbà?
Sobta la pretesa capacitat de gestió i tramitació d’una candidatura als
Jocs Olímpics d’hivern per l’any 2030, que contrasta amb les mancances i
greuges urbans més elementals existents a La Molina. Quina és la
pressuposada capacitat municipal per organitzar un esdeveniment
esportiu de tal complexitat si no sap cuidar el seu poble? Podrà la
Generalitat amb les inversions necessàries corregir aquest desgavell?
Esperem que les administracions locals i nacionals tinguin la voluntat i
estiguin en condicions de revertir aquesta degradació.
Urbanísticament el barri de l’Estació està correctament ordenat, per tant
és factible recuperar-lo. El barri és prou important, per la seva ubicació i
densitat d’aproximadament 400 habitatges en estat precari. Per el que és
una obligació administrativa revertir aquesta anomalia urbana.

És per això que sol·licitem planificar amb el rigor que requereix, dins la
redacció del nou planejament urbanístic, un pla específic conjunt
implicant l’ajuntament i la Generalitat, que contempli la rehabilitació
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d’aquesta zona degradada aprofitant els fons disponibles per la millora de
l’eficiència energètica i per els nuclis rurals despoblats.
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4. DESVIAMENT DEL TRÀNSIT PER CARRETERA, ENTRE EL RIPOLLÈS I LA CERDANYA,
EVITANT PASSAR PEL NUCLI DE LA MOLINA
El recorregut més utilitzat pels turismes i vehicles pesants, que comunica les
comarques del Ripollès i la Cerdanya travessa, ben bé per dins del poble
de La Molina.
L’avinguda d’Alp/Supermolina constitueix l’artèria principal del nostre nucli
urbà. Absorbeix tot el trànsit rodat procedent de la carretera de titularitat
estatal N-260 (La Collada). Aquest es desvia per fer drecera travessant el
nucli urbà de La Molina per arribar a la seva destinació. Actualment les
poblacions destinen recursos per resoldre la circulació rodada de vehicles
amb un cinturó de ronda, garantint al ciutadà la seva seguretat i protecció
mediambiental. Doncs bé, si tota població protegeix i pacifica els carrers
del seu nucli urbà, La Molina és l’única que no ho fa (com a mínim a tota
La Cerdanya). Si a tot arreu es prohibeix el trànsit de vehicles pesants pels
seus carrers, La Molina també és l’única que no ho fa, tot i disposar d’una
via alternativa d’itinerari lògic.
Un tràiler o un camió de gran tonatge, pot circular per dins del nucli urbà
de La Molina sense cap impediment de trànsit que el reguli, pot anar a la
velocitat que la seva consciència o la seva habilitat al volant li ho permetin.
Per això reclamem es prohibeixi l’accés al nucli urbà per aquest trànsit
pesant, de pas, obligant-lo a continuar per la mateixa carretera nacional,
N-260.
Els caps de setmana i festius, tant a l’anada com a l’operació retorn, el vial
es converteix en un circuit de velocitat. Un risc per les persones i una
contaminació mediambiental intolerables. És una altra de les tantes
conseqüències de la deixadesa i menyspreu de l’anterior gestió municipal
amb el nostre nucli urbà. L’ajuntament ha instal·lat recentment un radar de
tram. Pot pal·liar, en part, el greuge que pateix el poble. No obstant, creiem
inqüestionable- i és factible- evitar la circulació de vehicles de pas que la
seva destinació no sigui La Molina.
La circumval·lació de La Molina és una inversió que es justifica doblement,
primer perquè ajuda a construir una realitat de poble, amb carrers
pacificats i no amb una carretera, que es converteix en una prolongació
de la nacional N-260, i , en segon lloc, i com a conseqüència, augmentarà
el seu atractiu tant pels veïns que hi viuen, o vindran a viure-hi, com pel
turisme que busca una imatge més harmoniosa i atraient.
Per altra banda, el trànsit que circula per La Molina no porta cap activitat
econòmica. El trànsit de cotxes de pas no fa viure els comerços, ni els
restaurants, ni els serveis. El que es necessita, per donar vida econòmica
Propostes per al nou planejament urbanístic Plataforma Salvem la Molina
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son espais pacificats, amables per als vianants, que puguin circular a peu
per les zones més comercials del nucli, sense haver de patir per la proximitat
d’un cotxe que circula per un carrer com si fos una carretera. Els vehicles
que passen per La Molina sols busquen anar més de pressa per arribar al
seu destí. No donen vida, més aviat la destrueixen espantant els vianants.
Per això és indispensable preveure una alternativa que circumval·li el nucli
urbà, l'opció la tenim al nostre abast:
Recuperar l’antiga carretera del Paborde. Per la cota elevada, té l’inici a
0,7 quilòmetres del port de la Collada de Toses. Circumval·la al barri de
l’estació i enllaça amb la carretera d’Alp (GIV-4082). Aquesta solució viària
té la voluntat de respectar la seguretat de la zona residencial de La Molina,
recuperar la seva condició de nucli urbà que li pertoca, reduir la
contaminació mediambiental i a la vegada millorar substancialment el
desplaçament del viatger forani, reduint-li temps i quilòmetres de
recorregut de la seva ruta. Circulant per l’interior de tot el nucli urbà li
suposa una distància de 10,9 quilòmetres. Anant per la carretera del
Paborde es redueix a 8,6 quilòmetres. Raó per la qual es referma la
legitimitat d’aquesta proposta.
També cal remarcar que tot el traçat de la carretera transcorre pel vessant
orientat a la solana, la qual cosa redueix significativament tant el treball de
neteja de la neu com l’abocament indiscriminat de potassa. Tenint en
compte el suau pendent d’un 4% de promig, resulta evident que compleix
perfectament amb tots els requisits de la legislació viària vigent.
Existint la possibilitat real de fer-ho, no resoldre un greuge que comporta
una de les causes de la decadència del nostre nucli urbà suposaria una
voluntat manifesta de normalitzar una anomalia que no es pot admetre
davant d’una nova ordenació urbanística.
Per tot això, sol·licitem a l’equip de govern municipal i a l’equip redactor
del nou POUM que es prenguin les següents mesures:
a) Que amb caràcter urgent es prohibeixi el trànsit de vehicles
pesants per dins del nucli urbà de La Molina, senyalitzant la ruta que
els correspon per la carretera nacional N-260 i assegurant la vigilància
del seu compliment.
b) Que el nou planejament urbanístic contempli explícitament la
recuperació del ferm de la carretera del Paborde per resoldre
definitivament la circumval·lació del nucli urbà de La Molina,
reclamant a les administracions corresponents la seva execució.
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5. XALET DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (CEC)
Una altra fatal conseqüència de la voracitat de l’especulador de sòl urbà
de La Molina és el Xalet del CEC.
L’estat de ruïna en què es troba l’edifici és un fidel reflex de la indiferència
i falta d’estima pel nostre patrimoni i la nostra identitat. Per a qualsevol
poble una pèrdua semblant esdevindria demolidora. Si el greuge es comet
a La Molina, no passa de ser una mera trivialitat.
El cas Xalet supera tots els límits de laxitud quant a control i protecció dels
valors urbans del municipi.
L’ajuntament d’Alp, va creure prioritari atorgar una llicència municipal
d’obres per construir-hi dos blocs plurifamiliars amb un total de 100
habitatges obsolets degradant tot l’entorn. Sempre justificat pel “progrés
del poble“, sense especificar per a qui ni a canvi de què.
Infringia (i infringeix!) pràcticament tots els paràmetres de la normativa
urbanística vigent. Entre d’altres, una part considerable de l’edificació, no
compleix amb el decret d’habitabilitat d’obligat compliment. Aquest
despropòsit urbà, contrastat amb dades reals i objectives, en absolut és
l’únic a La Molina. En aquest cas concret es fa una anàlisi exhaustiva de les
greus conseqüències que es deriven d’una llicència municipal d’obres mal
atorgada.
Davant d’aquests greuges, la Plataforma no pot romandre impassible.
Emprarem tots els mitjans al nostre abast per aconseguir que el Xalet del
CEC es declari com a Bé Cultural d’Interès Nacional, es porti a terme la
seva rehabilitació i recuperació identitària, emblema de l’esquí i
muntanyisme a Catalunya. No volem, ni podem, permetre perdre tal
patrimoni històric.
Donada la complexitat per conduir un procés que comporta uns
coneixements acadèmics i de tramitació administrativa d’un nivell
considerable fora del nostre abast, la Plataforma ha acordat encarregar
aquesta tasca a una personalitat dins del camp de la història social de
l’arquitectura a Catalunya, el doctor Joaquim Maria Puigvert i Solà. La seva
investigació dedicada als refugis de muntanya pirinencs, especialment al
Xalet del Centre Excursionista de Catalunya (CEC), són un referent
reconegut.
De la dilatada bibliografia de Puigvert destaquem el seu llibre Josep Danés
i Torras. Noucentisme i regionalisme arquitectònics (2008). Ed. Abadia de
Montserrat. És en aquest llibre on s’analitza la globalitat de la trajectòria
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professional i intel·lectual de l’arquitecte Danés creador del projecte
arquitectònic del Xalet del CEC i la capella de la Mare de Déu de
Montserrat, altrament president de la institució. En el llibre, Puigvert
desgrana el procés històric i arquitectònic de l’edifici.
Per tot això, sol·licitem:
Tant a l’equip de govern municipal com a l’equip redactor del nou POUM,
i al Departament de Cultura de la Generalitat, endegar conjuntament amb
el doctor Joaquim Maria Puigvert i Solà, la tramitació pertinent per
aconseguir es declari el Xalet del CEC com a Bé Cultural d’Interès Nacional
i es porti a terme la rehabilitació i recuperació de la seva identitat.

Veure annex 2: Informe complet del Dr. Joaquim Maria Puigvert.
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6. CONTINUÏTAT I CONNEXIÓ DEL DOMINI ESQUIABLE
La Molina gaudeix d’un espai natural únic i privilegiat; el domini esquiable.
Ens porta des de Torrent Negre fins al barri de l’estació, discorrent per
paratges envoltats de bosc i prats. Els valors i potencialitats d’aquests
corredors verds són reconeguts a bastament, un llegat impagable dels
creadors del nostre nucli urbà.
L’actitud municipal d’anteriors legislatures ha estat d’un menyspreu
absolut. Qui tenia el deure de vetllar i protegir aquest patrimoni urbà n’ha
esdevingut el principal depredador.
El carrer Coll Sisé, configura la continuïtat del domini esquiable procedent
de Quatre Camins, enllaça amb Coll Sisé, Turó de la Perdiu i amb la
capçalera de la pista Estàndard. Tan el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) del juny de 2009, com el text refós del 22 de desembre
del 2010, contemplaven el mateix despropòsit d’implantar un vial urbà de
10 metres d’amplada sense cap criteri que el justifiqués. Ambdós van ser
impugnats per la Plataforma i neutralitzats inevitablement per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona, ja que infringien els criteris més
elementals, tant de protecció de l’entorn, com de la seva sostenibilitat
destacant la fractura en la continuïtat d’aquest domini esquiable.
El mateix promotor de l’esmentat planejament urbanístic fallit, en el decurs
de l’any 2010 va tenir la brillant ocurrència de suprimir l’únic pas de
vianants soterrat que donava l’accés ininterromput del domini esquiable
fins al barri de l’estació. Va portar a terme amb recursos de les arques
municipals una obra civil abocant centenars de metres cúbics de terra i
runes alterant la topografia de l’aiguafons de la muntanya. Per satisfer
sense cap més finalitat justificable, el caprici personal de barrar el pas
d’esquiadors, excursionistes o passejants d’aquest itinerari.
Un objectiu prioritari de totes les administracions locals -almenys a
Catalunya- consisteix a concentrar esforços per eliminar barreres
arquitectòniques. Pel responsable urbanístic de l’època, per contra,
l’objectiu consistia en originar-les. Prioritzava el cotxe. Veure Annex 1:
Plànol del domini esquiable del nucli urbà de La Molina, a la intersecció
amb l’avinguda de Supermolina (Font Moreu) i continuïtat del domini
esquiable Coll Sisè- Turó de la Perdiu.
Des de la Plataforma hem considerat oportú recolzar una al·legació
presentada pel Sr. Rogelio Jiménez Andújar, a l’ajuntament d’Alp el 28 de
gener de 2011. En ella s'argumenta amb solidesa, coneixements tècnics i
una evident sensibilitat amb l’entorn que caldria haver tingut en compte.
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La resposta municipal va ser el silenci administratiu, una pràctica habitual,
resultat de la prepotència municipal emprada en aquell temps.
Hem considerat oportú adjuntar l’escrit del Sr. Rogelio Jiménez coincident
amb les nostres reivindicacions. Transcorreguts més de 10 anys,
l’esmentada al·legació continua sent vigent. (Veure annex 4)
Per tot això, sol·licitem:
Que el nou POUM contempli explícitament l’anomenat carrer Coll Sisé amb
la qualificació urbanística en clau de domini esquiable, pel fet ineludible
de respectar la seva funció de continuïtat i d’enllaç d’aquest espai natural.
Altrament, també sol·licitem que es mantinguin tots els dominis esquiables
circumdants i que travessen el nucli urbà contemplats en el PICC, així com
tots els verds públics municipals. Veure l’annex 1, plànol d’ordenació vigent
contemplat en el PICC.
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7. CONFIGURACIÓ DELS VIALS URBANS I SEPARACIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS
Des de la Plataforma creiem convenient modificar la normativa actual
d’urbanització dels carrers secundaris i adaptar-los a les necessitats reals
del trànsit rodat i de vianants, per alterar el mínim possible el medi natural.
Veuríem raonable reduir considerablement tant l’amplada del vial, com la
intensitat d’enllumenat, i conseqüentment de la contaminació.
Cal contemplar una normativa urbanística menys genèrica de ciutat i fer
una adaptació més integrada a les necessitats d’un poble de muntanya.
Comportaria una disminució substancial de desmunts del terreny, reblerts
de terres i una quantitat de tones d’asfalt i formigó estèrils abocats a la
muntanya sense cap necessitat. (veure esquema en les pàgines següents)
S’ha de reduir la contaminació lumínica i la impermeabilitat del vial.
Les voreres elevades del ferm originen l’efecte canal, dificultant tot i haverhi embornals, l’evacuació de l’aigua pluvial i de desglaç. Creiem que és
erroni posar comportes al curs natural de les aigües, imprescindibles per la
fauna i flora circumdant.
Aquestes reivindicacions d’abast urbanístic i mediambiental quedarien
majoritàriament resoltes en el moment que la redacció del nou POUM
contempli de forma efectiva una norma adequada de vialitat que eviti els
efectes col·laterals de la normativa vigent. A més a més, comporta unes
de despeses innecessàries i un malbaratament de recursos d’urbanització
i de posterior manteniment municipal, contràries a qualsevol criteri de
sostenibilitat.
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S’hauria de modificar el sistema de separació de les aigües residuals amb
les pluvials.
Tot el desguàs de les aigües pluvials desemboca a la xarxa general del
clavegueram. Aquest fet suposa dos greus perjudicis pel nucli urbà:

a) L’estació depuradora ubicada a la cota inferior del poble queda
col·lapsada i no té prou capacitat per tornar l’aigua ben depurada
al riu. Això comporta una contaminació mediambiental per causa
d’un criteri poc reflexionat. Caldria veure si succeeix el mateix amb
la depuradora de la cota superior de La Molina.

b) L’altre greu perjudici és la capacitat d’absorció de la xarxa del
clavegueram general. Quan cau un aiguat no té prou aforament i les
arquetes de la cota inferior fan de sobreeixidor, abocant tots els
residus fecals al barri de l’estació i a l’interior d'algun local, entre ells
un restaurant (!).
Aquest problema de salubritat pública queda resolt amb la separació
natural de les aigües pluvials tal com indiquem en les seccions adjuntes.

Per tot això, sol·licitem:
A l’equip de govern municipal i a l’equip redactor del nou POUM que
contempli
a) el model de vialitat urbana proposat per la Plataforma, per tal de
preservar els valors paisatgístics i mediambientals del nostre nucli urbà,
b) evitar el sobreeiximent de les aigües fecals al barri de l’estació i resoldre
el col·lapse de l’estació depuradora i les condicions de salubritat del riu.

Propostes per al nou planejament urbanístic i la candidatura als JJOO d’hivern 2030
Plataforma Salvem la Molina

20

8. PETITS HOTELS DE MUNTANYA
Segons el criteri de la Plataforma, seria un despropòsit una ordenació
urbanística que contemplés una requalificació (agreujaria l’actual estat
de saturació) per construir nous hotels de característiques d’aforament
mitjà-alt similar als existents, oblidant la prioritat de rehabilitar i recuperar
l’activitat dels 8 hotels existents a La Molina. Algun d’ells són emblemàtics,
amb una capacitat d’allotjament d’aproximadament 1.600 places amb
un índex d’ocupació anual o estacional insostenible per causa de
l’abandonament urbà generalitzat a La Molina. És la tasa d’ocupació
hotelera més baixa, amb substancial diferència, de tota la Cerdanya.
La Plataforma també considera com una opció de futur, molt necessària
incentivar la creació de petits establiments d’hospedatge de muntanya, de
tan bona acollida pel turisme d’esquí i muntanya que defuig la massificació
urbana.
En aquest sentit, la nostra proposta és, per descomptat, sota
l’assessorament urbanístic de l’equip redactor del nou POUM, ampliar l’ús
urbanístic a hoteler sobre la clau unifamiliar 8C del vigent PICC. Donar-hi
cabuda a l’ús contemplant tots els altres paràmetres de la mateixa clau i
afegint-hi uns condicionants que preservin la zona d’una edificabilitat
acumulativa, com a conseqüència d’una agrupació de finques,
ocasionarien un impacte volumètric amb els habitatges circumdants
discordant amb el context unifamiliar. Es tractaria d’harmonitzar l’ús hoteler
amb l’ús residencial respectant íntegrament la clau 8C unifamiliar grau III
vigent en el PICC, amb l’objectiu de donar un valor afegit al sòl unifamiliar
millorant la qualitat urbana del seu entorn.
Per tot això, sol·licitem a l’equip redactor:
Un criteri de viabilitat d’aquesta proposta de petits hotels de muntanya
integrats dins l’entorn unifamiliar.
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9. PLA PARCIAL SUP-10 “EL GOLF”
L’àmbit d’aquesta zona ha sobrepassat a bastament els terminis establerts
dins la llei d’urbanisme per executar les obres d’urbanització
contemplades en planejaments urbanístics precedents. Han transcorregut
més de vint anys des de la seva aprovació sense portar a terme cap
intervenció. No s’ha desenvolupat cap procés d’urbanització. Des de la
plataforma entenem que no es dona el cas de patrimonialització de
l’àmbit. Tanmateix, la realitat urbanística actual de les finques s’ha
identificat com a SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT. Per tant no reuneix cap
condicionant legal que impedeixi la desclassificació de la totalitat de
l’àmbit “del Golf”. Es tracta de sospesar el valor de l’entorn natural amb el
patrimonial.
En el decurs d’aquest temps, la vigent legislació urbanística -- d’obligat

compliment -- ha experimentat canvis substancials, els quals fan
nucli urbà de La Molina pateix d’un perímetre molt dispers i amb nuclis molt
degradats.
Hem d’incrementar la dispersió? O volem recuperar el prestigi i la identitat
originària de La Molina? Si és aquesta la voluntat del nou planejament
urbanístic, abans de continuar creixent tenim el deure de rehabilitar els
barris degradats. Dotar-los dels serveis equitatius, afavorir la seva cohesió
per integrar-los amb l’estació d’esquí. Això és el que veritablement
representa el bé del poble i de tot el municipi. Per quina raó no es fa?
Quan a l’articulació dels valors naturals de l’entorn, citem a continuació els
criteris dotats d’autoritat urbanística procedents de la mateixa
administració autonòmica.
Pla Director Urbanístic de Sòls no Sostenibles (PDURSNS) :
•

La revisió contemplada pel PDURSNS és sobre els sòls urbanitzables
delimitats i no delimitats no desenvolupats, tant si tenen el Pla parcial
aprovat com si no l’havien redactat i tramitat.

•

Adequar el planejament urbanístic municipal dels sòls pendents de
transformació al concepte de model territorial vigent i de
desenvolupament urbanístic sostenible.

•

Dins dels objectius de detall hi figuren l’adaptació dels sòls d’extensió
als principis de continuïtat i compacitat, evitar els sòls amb pendents
superiors al 20% així com delimitar l’àmbit urbà amb criteris de
protecció mediambiental i de valorització del paisatge.

Una de les línies principals del Pla Director Urbanístic (PDU) és:
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•

Assegurar un creixement urbanístic compacte, amb el menor consum
de sòl possible, concentrant l’edificació en els nuclis existents, evitant
així la fragmentació i amb la cura del paisatge com a element
central.

•

D’altra banda: “una ocupació del sòl amb dispersió en el territori
implica un major consum de sòl i uns costos econòmics més alts en
mobilitat, infraestructures i serveis així com ambientals”.

Per tot això sol·licitem:
A l’equip de govern municipal i a l’equip redactor del nou POUM, que
donada la realitat física i urbanística de l’àmbit SUP-10 “El Golf” com a sòl
no consolidat, es prioritzin els valors d’aquest entorn com a patrimoni
natural de La Molina i es declari, en la seva totalitat, com a zona no
urbanitzable.
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10. PISTA LLARGA, PARADIGMA I CONSEQÜÈNCIES D’UNA REQUALIFICACIÓ
URBANÍSTICA AD HOC
No hi ha res que justifiqui repetir una agressió estèril de tal magnitud al
paisatge del nucli urbà de La Molina, com la que es va cometre a la Pista
Llarga fa uns anys.
La forma jurídica-urbanística de la modificació puntual de la zona va ser
un pur tràmit de legalització d’unes promocions immobiliàries
encaminades a transformar en caricatura un paratge que, per si mateix, ja
era emblemàtic.
El decurs del temps - jutge infal·lible - ha estat la prova evident de les fatals
conseqüències ocasionades per la voracitat de l’especulador del sòl urbà.
Es va arrasar una edificació d’arquitectura alpina de les més ben
integrades amb el paisatge, per construir un complex comercial, hoteler i
residencial de plurifamiliars.
L’únic balanç positiu d’aquest macro projecte executat durant la primera
dècada de l’any 2000, només s’ha reflectit en les butxaques dels seus
promotors. Quant a evolució econòmica i social del nucli urbà ha resultat
ser un autèntic fracàs col·lectiu:

•

Arquitectura d’estil genuí macrocapsa: terriblement anàrquic amb el
seu entorn.

•

Reclam turístic sense cap atractiu: ha perdut tot l’encant de la zona,
ha foragitat tot amant de la natura.
Comercial: a causa del desori urbanístic, l’oferta comercial queda
devaluada i per això no hi ha demanda, per tant no hi ha mercat i
com a conseqüència no hi ha negoci. El gremi de l’hoteleria de La
Molina ostenta el rànquing d’ocupació anual i estacional més baix
de la Cerdanya. Per tant, alguna cosa no marxa prou bé.

•

•

Valor patrimonial: la manca de mercat ha degenerat cap a la
devaluació del preu dels immobles, tant hotelers com residencials,
també amb un valor desmesuradament inferior del mercat
immobiliari de la Cerdanya. La qual cosa dificulta la venda o traspàs
dels edificis afectats.

•

Social: perduda tota identitat, no es genera vida.

S’ha establert un cercle viciós que es retroalimenta impedint la
regeneració de la seva activitat.
Aquesta descripció de la realitat urbana, perfectament demostrable, per
la qual es troba afectada la zona de Pista Llarga, té com a finalitat
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prioritària PREVENIR a l’ajuntament d’Alp i a l’equip redactor del nou POUM
que es mantinguin ben alertes amb els cants de sirena d’algun projecte
orientat cap al “progrés urbanístic” d’aquesta zona. Tot aprofitant la ben
entesa per procurar-se un “Pla de Requalificació Urbanística Municipal
(PRUM)”, per deixar, si se li és permès, encara més mal parat el teixit urbà
de l’entorn de Pista Llarga, amb l’única finalitat de satisfer uns interessos
molt particulars del tot allunyats de l’interès general.
Per tot això, sol·licitem amb tota fermesa a l’equip de govern municipal i
l’equip redactor del nou POUM que contempli com a sostre d'aprofitament
urbanístic de la zona de Pista Llarga i rodalia l’equivalent de les mateixes
claus urbanístiques vigents contemplades en el PICC.

Propostes per al nou planejament urbanístic i la candidatura als JJOO d’hivern 2030
Plataforma Salvem la Molina

25

11. VERD PÚBLIC MUNICIPAL DEL BARRI DE L’ESTACIÓ:

Posem sobre avis a l’equip de govern municipal per una irregularitat,
respecte a un sòl urbà no urbanitzable ubicat al barri de l’estació, entre la
confluència de l’avinguda d’Alp i el carrer de l’estació.
Aquesta finca té la qualificació ben clara i explicita contemplada en el
vigent Pla Intermunicipal Coordinador de Cerdanya (PICC) de verd públic
municipal clau V. Ens consta com a mínim dues agències de la propietat
immobiliària la tenen exposada a la venda com a solar urbà plurifamiliar.
La Plataforma no s’ha sorprès en absolut d’aquesta “anomalia”. El titular
de la finca ja ho ha intentat dues vegades, amb el fraudulent Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del mes de juny de 2009 i en el
text refós del mateix planejament del 22 de desembre de 2010, ambdós
neutralitzats per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. Dins l’àmbit
d’aquesta zona s’han comès diverses irregularitats per l’afany de satisfer
interessos espuris.
Enfront d’aquest solar, s’ha implantat un edifici el qual sobrepassa en gran
mesura el límit de la parcel·la ocupant considerablement el verd públic
municipal.
Aquesta circumstància altera la planificació del Pla Parcial del barri de
l’estació, contemplat en el PICC. La façana sud envaeix la llera del riu.
Malgrat l’afany d’interessos especulatius per requalificar un verd públic
municipal, la Plataforma no admetrà més irregularitats dins d’aquesta zona.
Per tot això, sol·licitem:
Que la totalitat de l’esmentada parcel·la contempli íntegrament la
qualificació urbanística vigent del PICC, verd públic municipal clau V, i
quedi explícitament reflectit en el nou POUM.
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12. BARRI DEL SITJÀ I RODALIA. CONSEQÜÈNCIES D’UNA DEGRADACIÓ
URBANA.
Aquesta zona ha estat objecte de diverses irregularitats urbanístiques.
L’any 2005, l’ajuntament d’Alp va concedir llicència municipal de
parcel·lació i urbanització dels carrers Font dels Trèmols, Sitjar i camí de la
Casa Vella.
Com a fet significatiu, cal destacar que el promotor immobiliari va imprimir
a la caràtula dels plànols del projecte el nom i logotip de l’Ajuntament
d’Alp (?!). Es tracta malauradament d’una altra llicència municipal
atorgada per tal de satisfer únicament l’especulació del sòl urbà,
manifestant un despreci absolut per la repercussió de les conseqüències
que se’n deriven:
- A la façana de les parcel·les que donen al carrer Font dels Trèmols,
s’ha fet un tall vertical a la muntanya de 5 metres d’alçada quedant
considerablement per sobre del sostre de l’enllumenat públic. La
vorera és intransitable degut al perill dels continus despreniments de
pedres.
- El pendent natural del terreny és del 70%. Aquest despropòsit
orogràfic fa inviable l’edificació d’aquest indret. Evidentment si s’ha
de respectar la normativa urbanística vigent i evidentment respectant
un criteri bàsic d’harmonia amb el paisatge urbà. Veure el gàlib
d’habitatge en l’esquema de secció adjunt.
- El clavegueram baixa al descobert per uns matussers caixons de
formigó adossats a l’esvoranc fet a la muntanya.
- Dins del projecte urbanístic de parcel·lació i urbanització aprovat
per l’ajuntament, s’ha implantat un vial públic inexistent en el PICC.
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Perfil de les parcel·les que donen al carrer Font dels Trèmols.
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La Plataforma no s’ha sorprès en absolut d’aquesta “anomalia.” El titular
de la finca ja va intentar d’implantar-la amb insistència, amb el fraudulent
POUM del mes de juny de 2009 i en el text refós del mateix planejament de
22 de desembre de 2010, ambdós neutralitzats per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona. També ho va fer al cadastre de Girona. Dins de
l’àmbit d’aquesta zona ha comès diverses irregularitats per l’afany de
satisfer interessos espuris. El mateix titular va tramitar amb un procediment
esperpèntic, una llicència de segregació de finques infringint flagrantment
la legalitat urbanística apropiant-se de solars d’altres propietaris. Servintse del poder que el seu càrrec municipal li atorgava, arrodonia el cercle:
•
•
•
•

•

Apropiació de béns aliens (veure annex 5).
“Regularització cadastral” (veure annex 6).
Requalificació urbanística (veure les zones requalificades en el
POUM de 2009 i el text refós de 2010).
Urbanització de tots els vials que donaven a la façana de les
parcel·les de la “seva propietat” amb les despeses a càrrec de
les arques municipals.
I finalment, aconseguir una acumulació gratuïta de patrimoni.

Una forma castissa de fer diners.
Amb la descripció d’aquestes infraccions comeses dins l’àmbit d’aquest
entorn volem prevenir a l’equip de govern municipal i a l’equip redactor
del nou POUM de la persistent i continuada insistència per part del mateix
promotor immobiliari per aconseguir una requalificació urbanística ad hoc
d’un sòl forestal clau 14 de la normativa vigent PICC per convertir-lo en un
producte mercantil destinat a promocionar el “progrés” del barri i, si se li
permet, de la seva immobiliària.
Evidentment ens estem referint al paratge anomenat Prat de les Vaques,
ubicat al mateix barri del Sitjà i rodalia.
L’ajuntament no pot permetre cap més degradació urbana dins d’aquest
barri.
Per tot això, sol·licitem amb tota fermesa a l’equip de govern municipal i
l’equip redactor del nou POUM que contempli com a sostre d'aprofitament
urbanístic de la zona del barri del Sitjà i rodalia l’equivalent de les mateixes
claus urbanístiques vigents contemplades en el PICC.
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13. CONCLUSIÓ
La veritable Molina es va començar a perdre amb la clausura dels
remuntadors d’enllaç, incloent-hi el de Costa Rasa que comunicava el
poble amb les pistes de la cota 2.000.
L’especulador del sòl urbà, la proliferació de construcció anàrquica, una
greu deixadesa dels barris, la ruïna del xalet del CEC arrossegant tots els
seus valors, l’amputació del domini esquiable... En definitiva una voluntat
mesquina de desarrelar el nucli urbà de la seva estació d’esquí.
Bàsicament no haver sabut estimar el que era nostre ha anat destruint tot
símbol d’identitat.
Corren aires nous per l’ajuntament d’Alp que son una llum d’esperança per
conduir a bon terme un ideal de futur de La Molina.
La candidatura dels JJOO d’hivern Barcelona 2030, pot suposar una
excel·lent oportunitat per a La Molina, però també un risc segons com es
plantegi el projecte. Cal concretar els recursos i les inversions útils i
permanents que hem expressat, aquells que necessita urgentment La
Molina per revitalitzar-la. Però, és indispensable evitar amb tota fermesa
qualsevol risc d’especulació immobiliària i defugir dels cants de sirena que
apareixen quan arriben nous fons i recursos. Esperem que la Generalitat de
Catalunya presenti un plantejament que actuï com a revulsiu per donar un
nou impuls al nostre territori.
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Annex 1
PLÀNOL DEL PLA INTERMUNICIPAL COORDINADOR DE
CERDANYA (PICC)
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Annex 2
INFORME DR. JOAQUIM MARIA PUIGVERT DEL XALET
CEC
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Annex 3
ESCRIT DE CONTINUÏTAT DEL DOMINI ESQUIABLE DE COLL
SISÉ
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Annex 4
PROCEDIMENT INFRACTOR DE SEGREGACIÓ DE FINQUES
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Annex 5
PROCEDIMENT INFRACTOR DE “REGULARITZACIÓ” CADASTRAL
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