
EL NOU HOSPITAL JA TÉ FORMA 

 
 
El despatx d’arquitectes Correa i Moran ha donat forma a la més 
insistent de les demandes socials de Mollet del Vallès i dels municipis 
que configuren la seva comarca natural. 
 
Hi han posat cura. Han fet una bona proposta arquitectònica. 
Aprofiten el desnivell del terreny per aconseguir més d’una planta 
baixa. Han entès el que suposa aquell espai obert de la parcel�la 
situada en els terrenys on fa anys hi havia la masia de Can Besora 
(avui salvat el nom per la decisió que la nova escola el mantingui en 
el temps), i per tant, han projectat un edifici on tindran cabuda 
quiròfans magníficament equipats, sales de part, sistemes 
d’esterilització, un laboratori i modernes tècniques de diagnosi, diàlisi, 
rehabilitació i àmplies consultes externes o confortables habitacions 
per hores o per dies. No obliden els sempre oblidats i proposen un 
edifici annex per tractar els malalts mentals. Espais assolellats, que 
esdevindran un dels miradors de les dues parts que configuren el 
Mollet real, el rural Pinetons-Gallecs i l’urbà distribuït per la conca del 
Caganell: el nou hospital i l'escola de primària Joan Abelló són els 
seus punts alts, la resta de la ciutat s’estén per la petita vall entre 
carenes. 
 
M’agrada el projecte dels arquitectes Correa i Moran; per molt que 
se’ls hagi comentat que aquest és un equipament llargament esperat, 
no poden imaginar-se fins a quin punt l’edifici que han projectat és 
desitjat i esperat per tots nosaltres. 
 
Arriba tard, però arriba millor. Arriba tard perquè la gran majoria dels 
hospitals comarcals s’han modernitzat durant les dècades dels 
vuitanta i noranta i el de Mollet no ho ha fet; i la percepció que el que 
tenim per atendre’ns quan estem malalts no és adequat, s’ha fet més 
que evident entre tota la ciutadania. Arriba millor perquè als anys 
vuitanta i bona part dels noranta, s’hauria presentat una solució 
basada en la reforma del vell edifici del carrer de Sant Llorenç i 
aleshores hauria estat molt difícil fer-ne un de bell nou. 
 
La més sentida i justa de les reivindicacions dels molletans i les 
molletanes ja té forma i és una magnífica forma. Ara cal passar del 
projecte a la realitat, dels plànols a les grues i al ciment, del ciment 
als llits, als sèrums i als bisturís. Si la magnífica forma que ara ja 
coneixem de l’edifici, s’omple de qualitat tècnica i humana, ha 
començat un compte enrere que farà de Mollet una ciutat admirada –
també– pel seu hospital. 
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