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L’objectiu de l’interiorista Jordi Batlle quan va assumir 
el repte de condicionar l’hotel HG La Molina, obra de 
l’arquitecte Lorenzo Marqués, era mantenir una rela-
ció interior-exterior que tingués vigència, coherència i 
fos complementària a la muntanya i l’esquí. Situat als 
peus de la pista llarga i inaugurat l’any 2007, l’hotel 
disposa de 65 habitacions i una orientació extraordi-
nàriament privilegiada per tal de relacionar la calide-
sa i el descans amb l’activitat esportiva i el magnífic 
entorn del Pirineu.

El jove interiorista va aconseguir crear ambients que 
conviden a la relaxació, al descans i la conversa dis-
tesa després d’una intensa jornada d’exercici físic a 
les pistes. Ideal per a una tipologia de clients que ma-
joritàriament cerquen durant la seva estada a l’hotel 
uns serveis de qualitat en un entorn d’avantguarda, 
confort i elegància.

Batlle, que desenvolupa els seus projectes a cavall 
entre Barcelona i Palamós, va col·locar principalment 
l’accent en la unió de la funcionalitat dels espais amb 
l’ús pràctic que en fan els clients. Zones àmplies per 
facilitar la circulació de les persones sense destorbar 
el clima de relaxació i de relació amb l’entorn de 
muntanya.

Amb estampats serens i originals, el mobiliari de les 
zones comunes del’HG La Molina combina diferents 
estils. Singularitat i confort caracteritzen el treball de 
l’interiorista, que uneix la sensibilitat estètica amb uns 
entorns càlids i acollidors, i aconsegueix d’aquesta 
forma un dinamisme de volums que convida al des-
cans.
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El Cairat Decoració
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Així, uns dels elements més destacats d’aquest treball 
de decoració va ser la xemeneia de la sala d’estar 
de l’hotel, que juga un paper protagonista en un lloc 
primordial de l’edifici pel que fa a la relació entre els 
clients. La xemeneia forma part d’un gran mural de 
pissarra característica del Pirineu que atorga caliu i 
serenitat ambiental després d’una esgotadora jorna-
da d’esquí.

La decoració de les habitacions manté aquesta línia 
de serenitat per facilitar el descans dels clients, amb 
mobiliari i complements que segueixen una estètica 
comuna amb la resta d’espais, així com una disposi-
ció dels volums que igualment està pensada per do-
nar sensació d’amplitud i confort.


