
A Gallecs li escau la primavera 
 
Joaquim Nadal, exalcalde de Girona, expresident de la Federació de 
Municipis i avui conseller de Política Territorial i Obres Públiques, ha 
aprovat en nom del Govern de la Generalitat, el Pla Director de 
Gallecs, un  Pla que recull les propostes dels set municipis que 
afectava l’ara desapareguda ACTUR Riera de Caldes i tanca per 
sempre les possibilitats d’urbanitzar Gallecs. El Pla destina les 772 
hectàrees centrals (500 de les quals són de Mollet) a usos agrícoles, 
forestals i d’aprenentatge de la natura.  
 
Amb la revisió de Pla Urbanístic i l’aprovació de Pla Director de 
Gallecs, Mollet del Vallès escriu una de les pàgines més 
esperançadores de la nostra història, obrint finestres al futur amb la 
transformació urbana i industrial i alhora, mantenint-se fidel al passat 
agrícola. Diferents episodis de les darreres dècades permeten que 
avui puguem afirmar que Mollet serà un referent urbanístic dels 
creixements metropolitans perquè, qui no voldria tenir un model de 
creixement que s’aproximés a un nucli urbà regenerat i amb 
potencialitats de transformació i alhora tingués el 50% del terme 
municipal protegit? 
 
L’any 1970 es va iniciar un gran conflicte territorial i social quan 
l’INUR, dependent del Ministerio de la Vivienda del règim franquista, 
va decidir delimitar, expropiar i projectar una gran ciutat, amb un 
instrument legal que fins avui s’ha mantingut com l’espasa de 
Damocles sobre nosaltres. Ara, per fi, clou l’Actuació Urbanística 
Urgent Riera de Caldes, resolta amb un instrument jurídic democràtic 
i participatiu. Un 19 d’abril, en la primera gran manifestació després 
de la dictadura a la nostra comarca, vam rebutjar aquell projecte de 
gran ciutat. Els governs de la transició el van mantenir i la resolució 
del Govern Catalanista i d’esquerres que ha acabat amb la vigència 
del vell projecte franquista, té data del 29 d’abril. Podem dir que la 
primavera ens és propícia. 
 
El paper de l’Ajuntament de Mollet ha estat fonamental en aquest 
procés. La seva acció decidida, a vegades a força de contenciosos o 
de paralització de llicències per evitar que aquests terrenys fossin 
urbanitzats, ha estat incessant, no sempre amb la sintonia desitjada 
amb altres ajuntaments que tenen menys terreny i s’hi jugaven 
menys el futur. 
 
Dissabte vaig anar de bon matí a Gallecs. Tot era un esclat de verd 
dels sembrats i de les grans arbrades de la riera que treuen forces 
d’on no n’hi ha, perquè l’aigua no arriba.  
Amb un sol enlluernador, inadequat per aquestes dates en les que 
ens caldrien núvols de pluja L’hauria abraçat si hagués pogut. Hi vaig 



recordar la meva infantesa, el carro i el matxo; el tractor i totes les 
caminades per portar el dinar al pare, la pols dels dies de segar i 
batre, la figuera i els raïms... la dura vida a pagès dels anys 
cinquanta i seixanta, quan tot s’industrialitzava. La gran sotragada de 
l’expropiació, la resistència clandestina al projecte, la desesperança i 
l’esperança alhora. Els qui ja no hi són perquè 35 anys són massa i 
mereixerien veure i celebrar amb nosaltres aquest dia, la Magdalena i 
en Jaume de Can Jornet, en Pau de ca l’oncle Joan (avui seu del 
consorci), l’avi Salvi, el meu pare i tants altres pares... 
 
A Gallecs vaig aprendre el nom dels arbres i el cant dels ocells, però 
també a treballar dur. Vaig conèixer-hi la desesperació, la lluita, 
l’esperança i la justícia. Ara hem de saber tenir-ne cura. Els nostres 
fills i filles hi han d’aprendre que la vida humana no és possible sense 
la natura, i que els enciams no neixen als supermercats. Ara és el 
moment de trobar la fórmula per agrair la feina feta i garantir als 
pagesos la seva persistència i no només la subsistència. Ells ho han 
servat, entre tots ho hem de preservar. 
 
Que no ens enlluerni l’èxit, com el sol intens, inadequat d’aquests 
dies en què ens caldrien núvols i pluja. 
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