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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

OBJECTE
L'objecte de la present modificació és millorar el tractament dels espais lliures
previstos en el Projecte d’urbanització aprovat.
Els objectius, tal com fixa el POUM de Molló, són:


Emplaçar la darrera ampliació de la urbanització del Mas Gassiot en direcció
al Claper, seguint els mateixos criteris d’integració en el medi de les
edificacions que tan bon resultat ha donat fins ara, distribuint els habitatges
linealment resseguint les mateixes corbes de nivell,



Fomentar un tipus d’urbanització de qualitat en alta muntanya que ha estat un
revulsiu en l’oferta turística de segona residència a Molló.

Respecte al tractament dels espais lliures el Pla Parcial determina:
En general aquest sistema és tipus prat o pastura, i envolta tots els grups
d’edificacions. Es diferencien per un tractament arbrat l’entorn del vial
principal, i el límit est del sector per crear una pantalla arbrada a les vistes des
de Molló.

3

ANTECEDENTS
Al projecte d’urbanització hi ha prevista la plantació intensiva d’arbrat que no s’adiu del
tot amb els objectius del POUM en tant que la imatge prevista defuig de la imatge dels
prats i plans d’alta muntanya a conseqüència de la barrera d’arbrat interior al entorn
del vial principal i de les línies de pollancres seguint les corbes de nivell més propis de
la vegetació de ribera.
Aquest elements tampoc són a les fases anteriors de la urbanització “que tan bon
resultat ha donat fins ara”segons ciata del POUM

OBRA
Per altra part durant l’execució de la urbanització s’ha detectat que hi ha poc gruix de
terra vegetal sobre la roca pel que la plantació d’arbres i en particular de pollancres per
la seva altura te poques possibilitat de supervivència.
PROPOSTA
Es proposa mantenir la barrera d’arbres projectada al límit est del sector per reforçar la
pantalla natural a les vistes des de Molló, augmentant la seva separació per facilitar els
seu creixement i manteniment
També es proposa eliminar la previsió de plantació d’arbres interior per les seves
dificultats de supervivència i l’alteració que suposaria de la imatge d’alta muntanya ja
ben aconseguida en els sectors anteriors de la urbanització
EQUIPAMENT
Simultàniament es modifica la situació dels bancs i papereres per projectar-los vora la
plaça rodona juntament amb una font pública i una ombra d’arbrat
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