
Enderrocarem muralles 

 
En un altre moment parlava de “fer façanes dels darreres” on 
anunciava un conjunt de propostes de transformació urbana que no 
només haurien de millorar les condicions de vida a la nostra ciutat, 
sinó que formulava la proposta necessària  perquè molts espais que 
avui tenen un aspecte degradat o la seva funció és residual, 
esdevinguin veritables façanes que identifiquin la modernitat i la 
justícia social del Mollet del segle XXI. 
 
Ara afegeixo a aquella reflexió unes altres actuacions que anomeno 
“enderrocar muralles”. Entre enderrocar muralles i millorar els 
darreres de les façanes, apareix una ciutat somiada, un necessari 
projecte de futur, perquè la ciutat no s’acaba mai i, a més de les 
imprescindibles obres de millora del present, ha de tenir projectes, 
grans projectes per al futur. De les muralles que anirem enderrocant 
a Mollet, n’hi ha de fàcils i de difícils, però l’objectiu ha de ser 
enderrocar-les totes. 
 
Entre les més difícils, hi ha el soterrament de les vies del tren de 
Puigcerdà. L’Ajuntament ho va preveure al Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal i ho ha demanat al Ministeri de Foment del govern central. 
Serà un procés llarg i dur, però quan s’aconsegueixi, els barris 
propers i tota la ciutadania hi guanyarem molt. De moment, 
reformaren el carrer Ferrocarril, que s’obrirà des del passeig del parc 
de la Plana Lledó fins al carrer de Gallecs.  
 
Una altra reforma prevista és la ampliació i millora dels carrers Vidal i 
Barraquer i Valentí Almirall i la seva convenció amb la plaça dels 
Artesans i aquest, amb el carrer de Gaietà Ventalló, amb la 
construcció d’una plaça a l’era de can Pacià, que passarà a ser un 
espai d’ús públic. El que fa només uns anys eren carrers vells, 
estrets, foscos i tancats obriran els seus pulmons per respirar, tenir 
claror i facilitar llocs per estar-s’hi, passejar-hi i trobar-se amb altra 
gent, a més de noves oportunitats de negocis. 
 
Farem “transparent” el parc de Can Mulà perquè es pugui veure des 
dels carrers de Rafael de Casanova i Alsina. Ara hi ha les parets 
originals que la família de can Mulà hi havia construït, les mateixes 
que envoltaven tot el parc i que sempre m’havien fet pensar, quan hi 
passava de petita, en aquell fantàstic parc que només podíem intuir, 
però no pas gaudir. Sortosament, fa anys que  el parc va passar a 
formar part del patrimoni públic municipal, però encara era opac vist 
des d’aquells dos carrers. Quan tirem a terra les parets actuals, no 
només es podrà veure des dels quatre punts cardinals, sinó que 
podrem travessar-lo des de qualsevol punt, en lloc de rodejar-lo. 
 



La carretera de Gallecs deixarà de ser un via ràpida que secciona 
l’espai rural. La Generalitat ha autoritzat la Diputació de Barcelona, 
que n’és la propietària, a cedir-la a Mollet. Això vol dir que passarà a 
formar part de la xarxa de carrers municipals i la convertirem en un 
espai on la prioritat sigui per a la gent que camina i no per als 
vehicles i camions que avui hi circulen a gran velocitat. 
 
A Gallecs, dues rutes per damunt de l’autopista, dues passarel�les per 
als caminants de la carena. Meitat urbà, meitat rural, però havent 
foradat i permeabilitzat humanament la muralla que avui és l’A-7. 
 
Perquè la C-17 (variant de la N 152) no sigui un mur de separació 
com fins ara, construirem diverses passarel�les que connectin una 
banda amb l’altra (recordeu que els nostres avis parlaven d’anar “a 
l’altra banda” quan volien dir que anaven de Mollet a Sant Fost o a 
Martorelles). Doncs per passar d’aquesta banda a l’altra, ara hem de 
salvar una carretera, el riu i diferents vies de tren. Farem una 
passarel�la a Can Magarola, entre el Bocaccio i la discoteca; en farem 
una altra entre la Vinyota i la Casilla; una tercera unirà la Riera Seca 
amb la masia de can Prat. Des del carrer Itàlia començarà un pendent 
que acabarà en una plaça elevada, arribarà a la nova estació de 
França i connectarà amb el passeig de Can Prat. També hi haurà una 
altra passarel�la entre la carretera de Badalona i el final de la Pelleria. 
Camins que facilitin anar i venir, la relació ciutat-indústria, la 
comunicació entre pobles veïns.  
 
Farem una rotonda on ara hi ha la perllongació del carrer d’Itàlia fins 
a la carretera de Badalona que esdevindrà una avinguda on serà molt 
més agradable viure-hi caminar-hi. Alhora, Can Fàbregues vell es 
connectarà amb el carrer d’Itàlia i es podrà baixar al riu per sota de 
l’autopista. Un cop a la llera, amb la recuperació del riu que s’està 
fent en tota l’àrea metropolitana, hi podrem caminar, anar amb 
bicicleta cap a Montcada o si volem, arribar a la desembocadura, a 
Sant Adrià del Besòs, al mar. 
 
No hi ha projecte desmesurat ni somni faraònic. Tothom qui vulgui 
treballar per la ciutat ha de tenir ambició de millora. No podem posar 
límits als somnis personals, i menys, als col�lectius. 
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