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desenvolupament recent delValles ha portal al naixemen! de noves
polaritats, com €s elcas de Mollet. D'antic sobresortien les capitals,

com arr Cranoller. (abadello Terrr..a peroel .reixementdeleriltimes dacades ha portat a que, tot i la manca de plane;ament territorial a L'es
cala comarcal o metropolitana, hagi exisli! una arliculacid que ha reforgat el conjunt dels nuclis preexistents i en parricular els de dimensid mi!jana i ben situars.
S'ha malmts i tacat molt el territori. S'han ocupar llocs que mai no havien
d'haver estat urbanitzats i les infrastruclures s'han fer urd i amb manca de visi6.
perb el canemas del terrilod de suport ha estat prou fort com perqud I'estructura urbana hagi estat la base principal deis assentaments i ]'element que encara el relliga.
En el futur immediat aquest proces continuara. I sera aixi per la via d'un
planejament terntorial que finalment relorci aquesta tenddncia, un planejament
que sigui respectu6s amb el medi i tendeixi a controiar el desordre de I'ocupaci6 territorial o, en cas contrari, per la via dels fets, de les inercies i la resistan
cia del territori a ser canviat de manera tecnoc*rtica
tn aquesr .ontext.les polar'rars com Moller shan desenuolupat r tendrran a
encara. Uns altres casos sinilars s6n els de Cerdanyola-RipolletMontcada, o el de Sant Cugat Rubi.
Lestructuraci6 d'aquestes polaritals 6s un pas de cara a ler m€s potent eLseu
paper urbiL i per a superar les components suburbials que en molts casos van ferles cr€ixer, com tamb€ una opo unita! per a controlar el perimetre urbd, acotar
el seu creixement i definir lronteres clarcs amb els espais lliures. Una oporlunitat, sobretot, per a estructumr aquesls espais amb una ldgica prdpia.
En aquest context de polaritats que apleguen uns quants municipis. perd
que posseeixen una ldgica que 6s claram€nt d escala inferior a la comarcaL i a
la metropolitana, apareix una possibilitat d'ordenaci6 territorial important.
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D'aquesta manera. el lutur Pla Territorial de Ia Regi6 hauria de lenir en comp
te aquesLs dmbits territorials, almenys a I'hora de l'esrudi i el detall de les propostes i sense entrar, de moment, a plantejar si aquests dmbits emergents han
d'€sser alguna cosa mes €n termes adminislralius. Aquesu darrera resposta la
deixem ajornada en la mesura que. en el conjunt del territori, dilicilment avui
per a\,'ui es pot estructurar en aqu€st tipus d'ambits, perd ens serveixen. si m€s
no, d'armbit d'esrudi i de proposta.

LA srrrjAcrd DE MoLLET.

L: crurar de Mollet del Valles. situada en la part alta d"l nu Be.os despre, de la
uni6 del Tenes. el Congost i el Mogent i abans de la desembocadura de la Riera
de Caldes es troba en un punl que es exLepcroral Cap al .ud les planes de la
Llagosta i de Masrampinyo desguassen cap a Montcada. Pel nord. la divisi6 nuvral marerxa manrlesta la doble direcLio que sesten tao al Valle* mes oriental r
Lap I rnlenor de Ca(alunya. o .igui la val) del Congost cap a Vrc
Granoilers panicipa tamb6 de moltes d'aquestes qualitats territorials que hi
ha a Mollet, pero ho ia en un establiment que ds mds al nord, m€s central en
una comarca de vella antcula,.ro agrrcola. I-! posicio de Mollet. al contrarr. et
clarament molt mes recen!, amb caracter de lloc de pas, en una posicid de confluEncia i de colador cap a la desembocadura del Besds o bd, dil en termes urbans, cap a Barcelona.
Finalment, les infrastructutes han atorgat a Mollet encara una situaci6 de
connexid important en relaci6 alVallds Occidenuli, en particular, amb I'area de
Sabadell. a trav€s de la vella carretera B-140 i, m6s modernament, a trav€s de
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coniiguraci6 de les infrastructures mds modernes (Fig. l) i la manca de
planejament territorial respectuds amb els municipis, en particular els m€s pe
tits. ha portat a que sobre Mollet hi pesin algun€s circumskncies negatives que
caldria superar per tal de planrejar una opci6 d'ordenaci6 lemtorial amb capacital de rehabilirar el territori i millorar els seus nuclis. Referirem algunes d'aquestes circumstilncies negatives de parlida :
L-a

l- LACTUR: Lantiga

"Actuaci6 Urgenl" dei Ministeri. Negativa perqud el
seu sbl ha servit per a dilerents ocupacions disperses, mds greus encara en la
mesura que han estat totes elles d'iniciativa publica.
2- El ferrocarril MoLlet-Papiol : per l'absencia de visid del paper que podia
jugar aquesta connexi6.

104

rloTel

a-7

i,bllet-sud

I Lg

I uolld r l.s pnndp.ls rnl srturur.s hnlrls

tl'5

{oTes
3

La variant de la
car:crer del t€rritori.

N-I52 i per la seva errdnia traca, realitzada al marge del

4- l-a degradaci6 de les planes fluvials, considerades sempre espais sense
5- Una autopista d'esquena a la poblacio. LA-17 ignora Mollet i 6s una via
amb un pearge ieudal.
Com a conclusi6, cal entreveure que el territori resultanl ha eslat mancat
d'un respecte a un esquema que relligui amb intel ligancia els tres sistemes basics que haurien de coniigurar un teritori endreQatl
- el sislema dels espais lliures i naturals,
- el sistema urba.
- el sistema de les infraslructur€s.

A Mollet. el srstema dels espai. lliures te un Bran r apital que es decrsru pel
que representa Gallecs. Els limits mossegats d'aquest imbil a lrav€s de la urbanitzaci6 han permds ocupacions no sempre subjectes a un model adequar.
A Moller el cas m6s sobresortint €s la Gec-Alsthon, pel que representa en la frac
tura de la contlnuitat dels espais lliures des el centre de Gallecs en direcci6 al
Besds, cap a sud. Per a valorar fimpacte d'aquesta implantacid cal lenir presenl
que la seva dim€nsi6 supera la del Parc de la Ciutadella a Barcelona. Una dimensid enorme, amb molt poca histdria, perd amb una enorme velocilat en el
consum d'espai.
En un alrre dmbit, els espais degradars de les planes fluvials han resultat esquanerades en massa llocs, per exemple en els nusos viaris de la nova N 152.
amb ocupacions marginals, elc.
fn el srsrema viafl de lentorn de Mollet hi haexemplesdelol el (JlrlLg
possible d'elements negatius que es poden produiri des d'una autopista de peatge a I'inLerior d'una area metropolitana que esta d'esquena a les poblacions
que hauria de servir, fins a la duplicitat d'infrasLructures i traqats que no se
gueixen la ldgica del territori, com ds el cas de la varian! de la N-152.
Aquesta via ha destrui! bona part de la ldgica de la plana fluvial al cosur del
Besds. Des de Montcada a Mollet ha anul.lat la possibilitat d'unes rondes amb
trafrc pacilicat a lentorn de les poblacions i ha mukrplrcat el srstema de con
nexions. eLs nusos. amb un costos cao.. enlre les drlerentt vies : lantlSa N_ 152
les rondes. Ia nova N-152 i I'A-17. amb un consum de sdl nolable i tot confec. iondnl una muralla a Mollet Aquesta mateixa via. quan arnb.r a Montcada top.r
amb els semdfors de la vila i esdev6 de categoria molt reduida fins a I entrada a
Barcelona. Es evident que, com a minim, hauria d'haver conlluit amb l'autopista, perd no ho fa i deixa la prioritat de l'ocupacid del territori i de I'acc€s a
la capital pe. a qui ha pagat el peatge. Si lins arribar a Ia capital podien fer nos
creure que hi havia "duplicitat" de vies, amb peatge i sense, en arribar a la capital hi ha, rlnicament, bon sen'ei en l'una i mal servei en l'altra.
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Pel que [a al sistema urb,r, I'ocupaci6 de sdl i la traga de les inirastructures
mes negatrve. han limrtat enormement la pos.ibrlirar d arrodontr el nu.lr u-ba.
de Mollet en aquest cas. pero tambe a la Llagosta ra Montcada. Aq.lesra silua-

ci6 planteja un exhauriment de sdl urbanirzable que es podria haver estalviat
amb m6s cura del pas dels nous vials. En aquest context, nomds la pressi6 ambiental per a la preservaci6 de Gallecs perm€tra esmlviar de saltar l'autopista A7 per aconseguir aquell sdl que ja era present a la immediata perifdria de Mollet

LE5 RIeUE5ES DEL TEFRIToRI

L, srtuacio geogralica de Vollet ha generar un conjunt d inkastructure< que
seria tamb€ una riquesa si estiguessin lligades cofiectament al territoii que serveixen. Aquesles poden dsser replantejades i d'aquesta opci6 partim en les alternatives traqades m€s avall.
Mostra d'aquesta situaci6 de riquesa ho es €l fet que pocs municipis sdn a
llnles ferrovilries
lelrovlanes.
una crullla d'
o autopistes,
auloplsles, o en el punt de
oe connexlo de
oe tres linies
Acuesra centraliut d'infrastructures 6s una consolidaci6 del oue Mollet repretenta a etcala geogrirlica. per la sera situa( io al raplal del nu Besos t en les
planes baixes del Vallds que permeten el pas m6s farcil cap al Vallas Occidental.
Lencax rernrorial r ompta tambe amb la dualrlat de Moller amb ManorellesSant Fost, complement que no es produeix en els mateixos termes en altres llocs
de la conca fluvial.
Finalment, en la mesura que Mollet parricipa de les caracterisliques lant de
la conca del Besds com de les planes intermcdies del Vallas, I'exemp)e millor de
les quals €s avul Gallecs, la complexila! i varietat del seu territori es manilesta
amb tot la seva va etat
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El model furur d'organilzaci6 rerritorial que es planteja seguidament per a
I'area de Mollet, parteix de diferents alternatives que lan referencia al sistema
dels espais lliures, al de les infrastructures i al sistema urba, entesos com a arliculaG i respectuosos entre ells respectivament.

a) El sistema dels upats

lliurts

El sistema dels espais lliures es basa en dues categories d'espais, les planes
del Vallas i els espais fiuvials.
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Les opcions s6n, la preservaci6 de Gallecs i la rccuperaci6 dels espais
vials de la Riera de Caldes i del Besds, a\,ui degradats i marginars.

flu-

Com a complernent enlre els dos tipus es planteja I'establiment de conn€
xions entre Gallecs i ies arees fluviais de la Riera de Caldes i del Besds.
Es planreja un sistema fluvial d'espais lliures d'amplada suficient que incorpora la llera estricta i les planes adjacents com a espais lliures no urbanitzats i
on el pas de les infrastructures no podra lallar-los- Per a aquest objectiu cal, en
primer lloc, minorar I'impacte que represenra el pas de les inlrastructures en
la part linal de la desembocadura de la Riera de Caldes i, en segon lloc, considerar les instal.lacions de la Gec-Alslhon coma una excepci6 en I'ambir que ocupen. [-a continuitat d'espais lliures entre elcentre de Ga]lecs lins ]a riera de Caldes ha de ser possible per sota de I'A-7, sense augmentar les arees urbanitzades i adequant els espais lliures de I'entorn de la febrica.
Es tractaria de considerar la rehabilitaci6 de les lleres dmplies de la Riera de
Caldes i del Besds com a espais accessibles, ordenats i amb una urbanitzacid el
mds naturalitzada possible, bo i preveient que la seva recuperaci6 sera una ordenacid humanirzada i alhora rcspectuosa amb els seus aspectes mds naturals-

b) El sisrenra de les inJrasLrucures: las vias
El replantejament del sistema de vies parteix de I'r-is de I A-17 al servei de
Mollet, de I'establiment d'una clarajerarquia del conjunt viari, de I'anul lacid de
les duplrcrtats, de la pacrficatro del srstema de ronde. rnteriors
- lA-17 i el peatge
l-anul.lacid del peatge permet plantejar dos nusos al servei de Mollet i I'area
del seu entorn : Mollet-nord i Mollet-sud. Mollet-nord €s I'accds clar i origen de
IaN 152, com a autovia de I'Amellla, o vla verc Vic i Ripoll. Mollet-sud €s el
final ldgic de I'eix de la carretera de Caldes (B-143).

- Les ron4es de MoIIet i ld,rdia AeIdN-152
fentrada en luncionament de l'A-17 com a via prima a al servei del rerritori de Mollet permet fer desaparaixer el lraeat i el caracLer de l'aclual varian! de
la N-152, la qual travessa el nucli urba amb el cardcter de via rapida. En la mesura que I'eix de la N-152 cap a Vic partiria del nus de Mollet-nord, €s possi
ble redefinir el caracrer de la varianr a rrav6s del nucli urba i integra-lo com a
tancament del sistema de rondes que ja existeixen en el nord de la poblacid.
La pacificaci6 del trafic seria possible en tota I'anella urbana.
- El si\Iema Mollet-M^r torrlles Sdni Fo5t

i Martorelles-Sanr Fosr a rrav€s de
la xarxa viaria primaria de l'A-17 c-< doc nuu- nu-o\ d euloprild. de n_dnera
Es resolen les connexions entre Mollet
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que l'eix de la carretera de Caldes arrLbaria lins Ia carretera de sant Adria a la
Roca (BV-5001) pel nus de Mollet sud. i I'enllae de ia N-152 connectaria tamb€
amb aquesta carretera en el nus de Moller-nord. Aquesra soluci6 estalvia el fet
escandal6s que es produeix en l'actualitat on, tot i I'elevat nombre d'infrastructures realitzades a I'entorn de Mollet.les comunicacions amb Martorelles. Sant
Fost i amb Badalona (B 500) es continuen realitzanr pel cor de la ciutat i en ei
vell pont del Besds. Un cop resolts els enllagos per la perifEria dels dos nuclis
urbans. la traca antiga esdevindria un eix civic entre el centre dels dos municipis
c) El sstema de

les
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L aprofitament del sisrema lerroviari parteix de I'ris de la xarxa existent i de
la centralitat que generen les possibles connexionslerrocat nl Molbt Paptol
Laprofitament d'aquesta linia per al transport de viatgers permet, com ja ha
esra! proposat sovint, una linia al llarg del Vallds, la qual demanaria algunes
noves estacions d'interconnexi6. En el nostre cas,la mes evident se situaria en
la connexi6 amb la linia de Barcelona a Vic. Aquesta nova estaci6 d'enllae se si
luaria al mig de I'area dels espais lliures dels marges de la Riera de Caldes i la
seva implantaci6 hauria de ser respectuosa amb aquest context (sobreelevada,
sense talussos...).

-

El

- El tramvia a Caldes
Es prcposa recuperar una linia estable de transport public entre Caldes i MoIlet, que passaria per la ca etem actual (8-143). La carrerera, en canvi, lal i com
ja esa previst, sortira de I'interior de Palau de Plegamens amb una vaiant. Per
I'irrea interurbana el tramvia aniria paral.lela la carretera. Connectaria amb I'esraci6 d'enllaq dels ferrocarrils de Moller-Papiol i Barcelona Vic, perd el seu ori
gen se siluaria en I'estacid de Mollet de la linia a Girona.
- El uen de gran velot: at
La redaccio del pro1ecte de la rraca per al tren de gran velocitar a traves del
Vallis ha plantejat la dicotomia de la seva alternativa de pas a trav6s del Vallds,
o per I'interior del Barcelonds, per no fer de la capital un cul de sac. El debat
es interessant perquE s'ha demostrar que el pas de la linia a traves de la Llagosta i Santa Perpatua suposa una afeccid medi-ambiental molt considerable. Si la
linia baixes pel Besds i Lravesses pel Barcelonas en comptes de ler-ho per darrera
del Tibidabo, ens estalviariem un pas pel Vallds que, en particuiar, serer dur a
la Llagosta i Sanra Perpctua, perd tamb€ per J'drea de Cerdanyola fins a Rubi.
Lestaci6 enlre Cerdanyola i Sant Cugat era una opci6 a considerar si el tren no
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penetmva mai a la capital i els barcelonins I'anaven a prendre a I'drea que es definia com a Centre Direccional. Amb l'estaci6 a la Sagrera, I'estaci6 a Cerdan-

yola-sant Cugat 6s sobrera. Estalviar-sela por signilicar deixar intacta la via
verda entre Sant Llorenq i Collcerola. cosa que €s del mexim inleres.
Perd. en aquesL contexl, sorgeix la possibililat d'una parada metropolitana a
Mollet, en una siluacid d'enllaq amb les altres linies de metro regional i ben re
lacionada amb I'eix de Vic (aurovia de I'Ametlla). Com que la linia de gran ve
locitat no ha de servir nomds per anar a Paris, aquesta linia, en la mesum que
serd de major velocilat, permetra que la xarxa actual faci les funcions de metto
regional, amb totes les parades que convingui, mentre que Ia linia nova, supe_
rior enjerarquia, connectatl ciutats a m€s de cinquanta quildmetres de dislalncia, talment com les autopistes represenlen una jerarquia superior en relaci6 a
la vella xarxa de carreteres.
Mollet por aspirar plenamenl a ser un nddul d'intercanvi i parada d'aquesrajerarquia interurbana. En aques! municipi, les possibilirats d'aProfitament del
cailiral ferrovia sdn molt considerables i mereixerien una atenci6 en el detall
de les rraces per tal que aquesta potencia pugui esdevenir realitatCaldria, perd, eslalviar-se una nova agressi6 a la llera del Besds. Per a fer possible la interconnexi6 entre els sistemes ferroviads i per a dsser m6s respectuosos amb el riu, la nova linia hauria de lraQar se paral.lela a l'existen!. En aquesl
.as, I e>racro de Mollet-Sart Fosl esdevindria una gran eslar io inlercanvi
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EI desenvolupament urba es planteja com un creixement que ocupada Linicament alrees avui ja consolidades, a lrav6s de la seva renovacid urbana, sigui
per moriu de desallotjament d'activitats obsoletes o per Ia recuperacid d'espai

vial sobrer.
- desenvolupoment urba
Es posiciona, sobretoL, en els marges de la nova N-152 en Ia mesura que
quedaria redelinida €n el seu cardcter i eliminaria nusos dup]icats.

-

no",es

centralitIts

fobertura de Mollet a I'aulopista generaiia una area situada entre aquesla i
el ferrocarril a Girona que posseeix una gran centralitat d'interas comarcal.
AquesLa ar€a a!'ui induslrial, es renovaria de manera gradual a trav6s d'una iniciativa pfblica. Aqu€sta,rrea permetria la rccuperacid d'un 50% dels espais arui
ocupats per a nous habitatges i serveis privats, i un 50% per a equipaments i espais lliures pirblics. Seria una nova area amb una pluralitat d'usos propis d'un
centre-ciutat d'escala de seu melropolitana. El porencial de la seves comunicacions (viaries i ferroviaries) impulsaria aquesta regeneracid.
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Leix longitudinal d'aquesta nova area de centralitat estaria situat entrc la linia
del ferrocarril i I'autopista, mentre que en el sentit perpendicular la carietera de
Mollet a Martorelles i Sant l-ost en.eria elcomplemenl convenidz en elx crvi..
CoNal llsloNs

establirla quan es
superen els factors m6s negatius que han pesa! en la seva conliguraci6 ter torial recent :
Primer: a nivell d'infrastruclures, el concepte erroni de la duplicitat de vies
i els peatges en 1es infrastructures basiques metropolitanes. l:s a dir, una auto
pista d'esquena a la ciutat i sense sonides i la creaci6 d'un desSavell de vialitat
(nova N-I52) per a compensar ho. A niveil fe oviari, I'existancia de la linia MoLalternativa d'arliculacid rerrirorial de Mollet

6s possible

llet Papiol, sense us i mai dissenyada com a possible xarxa interconnectada. En
el futur immediar, el traeat del ferrocarril d'alta velocitat no hauria de repetir
aquests mals anlecedents.
Segon: el segon punt a superar ds la manca de model per a defensar els espais lliures de I'entorn urbar, situaci6 que ha d'6sser totalment capgirada lins al
punt que ds el respecte dels espais lliures existents. la rccuperaci6 dels degradats i I'establiment de connexions el primer pas que permet ordenar el territo-

ri. To! aixd comeneant d€s de fora dels nuclis urbans, per arribar, finalment, a
ells i no a trav€s del proc€s inv€rs que sempre s'ha praclica!. El respecte a I'es
tructura dels espais lliures obliga a un tractament diferent de les infrastructures,
les quals han estat un dels grans mecanismes de lrilurar i crear marginalitat en
els espais lliures.
Tercer: el tmclament adequat dels espais lliures en primer lloc i el capgira
ment del paper de les inlrastructures permet enlreveure un potencial urbaL enorme per al cas de Mollet, a\ali desconegut. Un potencial que permel endregar els
limits i ordenar una nova cen!ralta! de primer ordre en l'irea metropolitana.
Nomds amb el respecte als espais lliures i un plantejament diierent de les in
frastructures €s possible assolir aquesta perspectiva de polenciacid de centralitat urbana.
Es planteja, doncs, respectar el gradient que posseeix el lerrilori de Mollet.
arnb un alt grau d'urbanizaci6 i d'infrastructures en les terres baixes, mentre
que cap amunr, en el limit de Gallecs, desapareix aquella densitat d'elements ar
tificials i es produeix una continuitat entre ciutat i espais lliures nom6s sobtada
pel pas de I'autopista A-7. Aquesr gradient is similar al d'alrres poblacions del
Vallds, notablement el cas de les capitals, Granollers, Sabadell i Terrassa, on les
seves capgaleres esun en contacte amb amplis espais lliures. A Mollet aquesta circumst,rncia €s mds significativa. perd tambd mds dibii, en la mesura que la seva
localitzaci6 terrirorial, al centre de la depressi6 prelitoral, empeny r]na possible

urbanitzaci6 d'aquests espais al$, possibilitat que hauria de ser completamen! es-
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lalviada. Per a permetre alliberar-nos aquesta pressi6, les possibilitats de les parts
baixes del municipi. ben jugades, constitueixen un capital enorme de possibililats altematrves. La modemitza.ro de Vollet hauna de panrr del respe(le d aqueq
gradient terriLoria I perque el capnal rredr-ambrental e. el prrncrpal re, ur. a va
lorar per al futur.
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El cas de Mollet €s paradigmatic en l'area melropolitana, demostratiu de
com els plantejaments viciats en l'actuacid lerrilorial dels darrers anys han propiaciat una situaci6 molt negativa i abocada a una manca de perspectiva, tot i
posseir, com hem vist, un emplagament i una riquesa de comunicacions com
plemment decisiva.
EL cas de Mollet 6s exemplar, tamb€, en mostrar-nos com no solament 6s necessari un replantejament del qud cal ler en endavant, que ha d'€sser necessarriament diferent de les practiques recents, sin6 de com caldra reconstruir part
del que ha estat ler. Aquesta sena una mostra palesa de com el rnalbaratament
de recursos ha estat tan enorme que revela una rapida caducitat de les inversions realitzades, fins i tot a l'inlerior del propi esquema que les va generar.
Per acabar, volem proposar de cobrir una pan de I'autopista A-7 amb un fals
tunel. Es tractaria de cobrir una dimensi6 de mig quildmetre de l'enorme trinxera que creua la carena entre els termes de Mollet i Santa Perpetu^per a pe.metre la tontrnurtat de les planes de Callecs r rntegrdr una area. la qual en termes ambientals ha estat estudiada com a molt interessant per a les comunitats
narurals, d'ocells per exemple.
Una proposta d'aquest tipus seria tirllada rapidament d'utdpica, i fora de tota
consideraci6 econdmica viable. Perb, com hem visl, de recursos no n'han faltat per a la construccid de la duplicrtat de vies i per a l'ocupacid exagerada de
territori efectuada en els darrers anys.
fnlront a ia te. nrca r a l economia que ftns ara han construit lentom de Mollet, meditem, doncs, si un tunel d'aquesta nalura]esa, avui per ar.tri tan fora de
la nostra rcalitat quotidiana, no seda rcalmen! una mostra ben clara d'una ra
cionalitat al!ernativa que caLdria assolir
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