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ParlantParlantParlantParlant----li de tu a la ciutatli de tu a la ciutatli de tu a la ciutatli de tu a la ciutat    

Mollet del Vallès, 11 de març de 2010 

 

Tots tenim casa nostra, que és la llar privada i la ciutat, que és la llar 

pública”  Enrique Tierno Galván 

 

Una ciutat no és una màquina. La ciutat és un organisme viu que no 

para mai. Mai. Reposa, però sempre està a l’aguait. Dorm, però no 

del tot. A la ciutat sempre hi ha vida. Sovint m’he permès de parlar-

li. Avui, amb el vostre permís, m’adreçaré a ella. 

 

En la teva mida, la teva configuració i situació estratègica, hem 

dipositat totes les nostres esperances. I tu, Mollet, per aquestes 

mateixes raons ens demanes, ens interrogues diàriament sobre el 

teu futur. 

 

Agraeixo l’oferiment per participar en aquest cicle de conferències 

que s’afegeix a les de Jordi Hereu, Joan Manel Tresserras, Joaquim 

Nadal i altres persones que han reflexionat en relació amb el Pla 

Estratègic. És la segona vegada que es parla de tu, ciutat, en un pla 

específic, i en parlen des de ben a prop els molletans i les 
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molletanes i, amb una certa perspectiva, els convidats a mirar-te 

des de més enllà. 

A mi, em perdonaràs, però et parlaré des de la confiança que ens 

tenim, des dels records d’infantesa amb els genolls pelats i la pols 

dels camins. Amb la distància enyorada d’alguns períodes, que per 

raons professionals, vaig allunyar-me’n fugaçment. Amb la intensitat 

que van significar els anys de participació en el govern municipal, i 

ara, potser de manera més madura, des de la perspectiva de la 

visió catalana, del conjunt de Catalunya que mira i espera veure’t 

sortir triomfant de nous atzucacs. 

 

Intento parlar-te amb més confiança que mai, amb una mirada més 

àmplia, menys puntual i més interrogativa i interpretativa alhora, si  

tot això es possible tenint debilitat per tu com tinc. Saps que sempre 

m’he deixat endur per l’evocació i la seducció del teu batec, per 

l’emoció de les teves transformacions, per la passió dels fenòmens 

urbans. 

 

He rellegit el teu passat, descobrint que el passat encara està per 

descobrir, o si més no, per trobar-hi novetats tan transcendentals  

com el menhir del pla de la Pruneres que ha situat Catalunya entre 

aquelles regions d’Europa on van tenir lloc els primers assaigs 

d’estatutària: el Midi francès, els Alps o les illes de Còrsega o 

Sardenya, tal com l’edició d’enguany de NOTES ens refereix a 
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través dels articles de Josep Bosch Argilagós, antropòleg i el 

director de l’excavació molletana, Pablo Martínez i Rodrígues. 

Res no és immodificable, ni tan sols el passat. La troballa neolítica 

posa en evidència el poblament d’aquesta plana des de temps molt 

reculat i ens interroga sobre el desconeixement de la vida dels 

nostres avantpassat més llunyans, on tenim un buit de coneixement 

per la inexistència de testimonis. Cinc o sis mil anys abans que 

nosaltres ens qüestionéssim el teu futur, els nostres avantpassats 

van proposar-se esculpir una pedra, la més gran coneguda amb 

forma humana. Aquest fet no pot ser una anècdota, és sens dubte 

un patrimoni cultural incomparable que haurem de gestionar amb 

cura i il·lusió per sumar al llarg esforç que generacions més recents 

han efectuat en la seva aportació cultural com a forma de lluitar 

contra l’aniquilació intel·lectual i l’empobriment humà.   

 

Devies sentir-te orgullosa amb l’aparició  de El Teatre al Centre 

Parroquial de Mollet del Vallès (1945-1961) de Glòria Arimon i 

Ventura on Josep Maria Pou afirma en el pròleg que ja no té por 

que el temps esborri el que va ser un fenomen únic en la 

persistència d’activitat cultural en català en el bell mig del 

franquisme. 

 

De la teva tradició cultural, de les possibilitats que el reconegut 

Museu Abelló brinda als admiradors dels grans mestres i ha de 
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brindar als representants de la creació plàstica més moderna i 

agosarada, conjuntament amb el projecte d’un centre de formació 

d’oficis vinculats a la indústria cultural, al teatre auditori —sempre 

pendent— podem configurar una línia d’atracció d’activitat que és, 

alhora, prosperitat i enriquiment intel·lectual, és a dir, allò que 

sempre he desitjat per a tu: desenvolupament humà. 

 

Començo amb un crit al teu optimisme imprescindible per somiar el 

futur. Rellegint el teu passat, se’ns obren camins de futur. Però no 

seré tan ingènua de creure que els grans interrogants sobre el futur 

es resolen amb tanta facilitat. 

 

Dels documents del Pla Estratègic i del vici d’observar el que 

m’envolta se’n desprenen preocupacions que només mirant-les fit-a-

fit podràs vèncer. Noves dificultats, que, com en el passat, 

superaràs. Velles hipoteques que la història dels foscos moments et 

va deixar.      

Vius en un cicle econòmic de declivi. No és el primer i segurament 

no serà l’últim, però aquest ens qüestiona el benestar que amb tant 

d’esforç hem aconseguit en els darrers anys. Qüestiona més el 

benestar dels teus ciutadans a títol individual, que no el de la 

transformació dels espais col·lectius, transmutats de forma 

consistent i irreversible per l’acció dels governs locals.  
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Molts t’han posat d’exemple de la transformació urbanística: Can 

Borrell, Can Mulà, Can Fàbregas, La Vinyota-Cal Estrada no són 

només vells topònims recuperats, són exemples modèlics de la teva 

preocupació per l’espai públic, per les agosarades fórmules de crear 

habitatge i activitat econòmica i aconseguir que l’espai de tots sigui  

més genuí i broti com mai. 

 

Estaríem en pitjors condicions si no haguessis tingut una intensa 

acció urbanística de regeneració urbana i de creixement amb 

sensibilitat pública. No pas perquè la construcció hagi estat un 

sector econòmic actiu, que ho ha estat, sinó perquè moltes famílies 

que avui han de reajustar els seus comptes, i moltes famílies que 

per molt que els reajustin no els surten els comptes, poden , malgrat 

tot, utilitzar els teus espais renovats, els teus serveis públics de 

qualitat.   

 

Avui, tu i tots nosaltres som més pobres. Més val saber-ho i dir-ho; 

no pas per deprimir-nos, sinó perquè només si som conscients 

d’aquesta realitat, som conscients que el 2008 serà recordat com 

l’any d’inici d’una gran crisi econòmica d’abast internacional. Crisi 

molt centrada en el mercat financer i l’immobiliari, relacionant una  

amb l’altra, i de retruc, tots els sectors productius afectats per la 

recessió que es caracteritza per la caiguda del consum. 
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És una crisi que ens agafa en diferent situació que la crisi dels anys 

70 i la dels anys 80, fins i tot de la desacceleració postolímpica. És 

una crisi de caiguda dels mercats immobiliaris i de pujada del preu 

dels diners. D’armaris plens en cas de famílies autòctones i, 

d’economia de subsistència en cas de famílies provinents de països 

llunyans. 

 

L’urbanisme democràtic construït sobre el teu territori en aquests 

darrers vint anys han fet que viure sigui més confortable, per la clara 

aposta de decantar la relació espai públic/espai privat, en benefici 

del primer, on les darreres operacions (Can Borrell, Can Mulà, Can 

Fàbregas, La Vinyota- Ca l’Estrada, la Riera Seca...) aporten espais 

dignes per viure i per tant, quan es reactivi el mercat, és 

revaloritzaran amb facilitat. Sobre teu vam dibuixar el Pla urbanístic 

amb més decantament públic de tots els planificats: La Vinyota-Ca 

l’Estrada. Les politiques d’urbanisme són polítiques econòmiques. 

La defensa de l’interès públic adquireix mica a mica volum i perfil. I 

ningú pot negar ara (sí que ho van fer alguns, en el procés de la 

seva gestació) que els estàndards de la Vinyota que s’han vist 

culminats amb la connexió amb la Casilla, no siguin l’urbanisme 

més social mai dissenyat. Ara més que mai, s’entendrà que 

l’urbanisme no és només una qüestió d’estètica. Per aquesta 

mateixa raó, l’urbanisme comercial dels passeigs o de les 

avingudes amb grans voreres-bulevars o la conversió en zona de 

vianants del centre històric, tampoc és un caprici estètic. Ara més 



 7 

que mai, s’entén el valor econòmic d’una bona direcció política del 

planejament i el tractament de l’espai públic. 

 

En l’altre extrem se situen els urbanismes dels anys 60 i 70, molt 

presents en la teva fisonomia en què la revalorització seria molt 

difícil si no s’haguessin previst nous instruments com la Llei de 

barris, que s’està aplicant ara a la Plana Lledó i que més endavant 

haurà d’abastar altres indrets de la ciutat. 

 

Però el gran fenomen urbà dels darrers anys, la cara canviada que 

et veiem els que ens agrada observar-te, ja no és el canvi del 

paisatge urbà, és el de les persones que aculls. Ens has acollit amb 

escalf sempre, ara amb més serveis que mai. Serveis que són la 

garantia d’una part del benestar. 

 

Sanitat, Serveis socials, manteniment de carrers, places i jardins, 

ensenyament, esports, centres cívics, cultura... et fan més completa 

i sensible. Ara més que mai els necessites per cohesionar la gran 

diversitat de molletans i molletanes que has acollit. Si volem que els 

nous molletans s’incorporin a l’esforç titànic de les darreres 

generacions de treure’t de la dificultat i fer-te, novament, ciutat 

referent, haurem d’esforçar-nos tots per fer-te un Mollet plural; i no 

una pluralitats de Mollets. 
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Als nous molletans, tu els aculls, els dones sostre i poses a la seva 

disposició places i carrers, serveis i programes, però ens demanes, 

raonablement, que no t’alcem muralles visibles o invisibles o que no 

marquem diferències. No n’hi ha prou de tenir-los en compte, de 

parlar d’ells, cal parlar amb ells, i sobretot, amb elles. 

 

En els procés del Pla Estratègic t’han sotmès a revisió, t’han fet 

radiografies i anàlisis; el resultat ens mostra retrocessos en el nivell 

d’instrucció dels teus habitants. Més estudiants, però més 

percentatge d’abandonament dels estudis obligatoris i menys titulats 

superiors. Tu, Mollet, jo i molts altres, sabem que el coneixement  i 

la cultura ens fa més desenvolupats i lliures. És evident que caldrà 

esmerçar més que mai esforços i imaginació perquè arribi a tots els 

teus habitants. Sí, Mollet, ja sé que fa dècades que ho fas, però així 

ets tu, així són totes les ciutats: quan creus que ja s’acaba torna a 

començar... 

 

El teu futur dependrà de saber ensenyar, no només els 

coneixements coneguts, sinó –singularment— saber ensenyar a 

aprendre, perquè el coneixement serà de tecnologia encara no 

inventada, d’oficis avui no coneguts. 
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L’adaptació mental del teus habitants al canvi vertiginós que ens 

espera, és el millor escut pel combat del futur. Vertiginós el canvi 

d’un món en què no podem ser-ne l’excepció, del que volem ser-ne 

l’exemple, i podem fer-ho. Tu saps que podem fer-ho, tu ens 

reclames que ho fem. 

 

L’exploració feta arran del Pla Estratègic també ens mostra grans 

oportunitats si les saps fer coincidir amb el nou món que ens 

espera. La tecnologia, la salut, el medi ambient, el retorn a la 

natura. Portes la llavor de la collita anomenada futur. Només t’hem 

de posar les condicions. 

 

En aquest moment goso suggerir-te algun camí, que tu sola no pots 

recórrer perquè ets en part molt flexible i canviant, però també molt 

fixa i arrelada. 

 

Si el medi ambient i el retorn a la natura, si la salut i els àmbits 

coneguts com a sociosanitaris seran segons els experts generadors 

de treball i de noves oportunitats, tu les tens totes, o com a mínim, 

en tens més que la resta de ciutats metropolitanes: 

 

• el tren com a transport del futur 
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• el mar darrera d’un túnel 

• la serralada de Marina i el corredor Gallecs-Gallifa 

• la superfície d’agricultura ecològica més gran de Catalunya 

• el centre d’investigació de tractament de residus més 

innovador 

• la planta de triatge de residus 

• les industries d’extracció dels principis actius per a la 

farmacologia 

• la indústria farmacèutica 

• un nou hospital davant del gran parc 

• el retorn a la natalitat, a la maternitat natural 

• els centres per a disminuïts 

• els centres de convalescència 

• els centres d’avis amb dificultats 

• la gent gran plena d’energia 

• el comerç de productes naturals 

• polígons de noves implantacions productives com la Farinera 

• Polígons amb potencialitats de regeneració com Can Prat 

• energies renovables  
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• aprofitament de la capa freàtica 

• tradició cultural, equipaments d’expressió plàstica 

 

“ mai bufa el vent favorable per qui no sap cap on va” Sèneca 

 

Ara bufa desfavorable per a tothom, però un dia canviarà, i serà 

més favorable per els que hagin dirigit bé el seu futur. 

 

Ciutat, et parlo de tu a tu i amb confiança després de tants anys de 

vincle indestructible. Et parlo esperançada i somniadora com 

sempre, i et veig moltes possibilitats en aquest nou món del que 

encara no veiem l’horitzó amb nitidesa. Sé que hi ha horitzó i que 

caldrà dibuixar-lo amb més esforç que mai, perquè, pel que fa a la 

tecnologia, la revolució que ens espera és només comparable a 

l’invent de la roda o a la socialització del foc. 

 

“ningú canviarà si no té la necessitat de fer-ho” Henry Ford 

 

Si disposes d’espai productiu i de temps d’espera obligatori per a la 

crisi, disposa’t a buscar empreses de tecnologia punta i de l’àmbit 

de la salut. Tots els experts ens diuen que són aquests els sectors 

amb possibilitats d’expansió. 
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Si el nou hospital incorpora plantejaments avançats alhora que el 

retorn a la maternitat natural, plantejat per un moment que entre tots 

trobem un vincle per unir-ho a l’espai protegit de Gallecs, a 

l’agricultura ecològica, a la restauració amb productes naturals, al 

comerç amb fibres i aliments naturals, als itineraris saludables, a 

l’esport, a la convalescència, a la indústria d’extractes vegetals, a la 

farmacologia i a la salut, al reaprofitament del residu, a la gestió de 

l’aigua excel·lent. És a dir el criar i viure natural que s’està imposant 

a algunes ciutats europees. 

 

Estem en condicions de créixer en els sectors que sabem que 

tindran demanda en el futur. Saps que no sóc somiatruites i que no 

ho plantejo des d’una visió bucòlica. Ho estic plantejant com una 

progressiva especialització de la ciutat fins a fer-se referent. Sense 

fer volar coloms, sense prescindir i donar suport a l’economia que 

funciona i es mereix un cop de mà, donant més suport que mai als 

emprenedors. Les ciutats que aconsegueixen singularitzar-se, són 

reconegudes arreu i reben visitants d’arreu, ampliant, així el mercat 

potencial. 

 

Un referent de créixer i viure natural que no seria cap singularitat als 

Pirineus, però sí que ho pot ser a la regió metropolitana. 
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Una ciutat no es una màquina, et deia en començar. No et podem 

ordenar que et transformis i donar per feta la feina. La ciutat és un 

organisme viu que no para mai, però si sumem voluntat i esforços 

podem intentar que avancis més de pressa i caminis cap a una 

determinada direcció. Dorm, però no del tot... Ara tenim la sensació 

que s’atura i podria recular, però no ho permetrem. Et cal ajuda i 

hem d’aglutinar voluntats i esforços per entendre que, novament, la 

teva ubicació en el mapa té l’inconvenient que totes les 

infraestructures de transport hi troben cruïlla, però l’avantatge de 

distribució dels productes elaborats en les indústries del teu territori. 

Cal tenir clar els sectors actius en plena paràlisi i anar-los a buscar, 

cal que t’arreglis una mica per rebre’ls. Benvinguda sigui tota la 

indústria que generi llocs de treball, però en una reflexió teòrica, cal 

concloure que ens convindrien empreses vinculades a les 

tecnologies de la informació i la comunicació, abans que països 

com l’Índia esdevinguin motors emergents en aquest camp. I també 

ens convindria l’ampliació del pool salut-farmacologia que s’ha anat 

configurant (Grifols, Esteve; Merck, Euromed...) i que des del meu 

parer estem en condicions d’ampliar. 

 

A les ciutats sempre hi ha vida i tu ens la mostres en el precís 

moment que la primavera es disposa a esclatar, però si 

aconseguíssim ampliar la tímida però interessantíssima via que ha 

obert l’agricultura ecològica, la restauració vinculada, el mercat amb 

presència de productes de slow-food, i esquitxar la ciutat de punts 
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de salut i productes saludables, hospital i centres sociosanitaris, 

maternitat natural i productes ecològics de creixement i vida 

saludables, itineraris segons patologies, teixits naturals en 

determinades botigues i  tot plegat vengués un prestigi, un reclam, 

una característica, un signe diferencial, no només series més 

coneguda sinó que també series més visitada i tots sabem que el 

nostre teixit comercial necessita al·licients per continuar il·luminant 

els teus carrers. 

 

“la pitjor derrota d’una persona és quan perd l’entusiasme” Henry W 

Arnold 

 

L’interès per la cultura camina de bracet amb l’interès per la natura. 

Per entendre els inicis dels poblaments humans caldrà que vinguin  

a veure el menhir neolític que has guardat en les entranyes durant  

quasi cent segles. Per veure l’evolució de l’expressió dels 

llenguatges plàstics, caldrà que et visitin, i, un cop aquí, buscaran 

els nostres productes característics. 

 

Ho hem d’intentar. Saps que ho farem sota el principi de solidaritat 

social, saps que evitarem les bosses de pobresa i els problemes de 

cohesió social que tant et preocupen en època de crisi, però hem de 
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marcar-nos objectius per aquell horitzó nítid que necessites i 

necessitem i que avui està difuminat i ple de qüestionaments. 

 

“Cap camí és fàcil/ tots ens plantegem reptes/ tots fam preguntes” 

Miquel Martí i Pol 

 

“Tenir un propòsit no és fer feina”, deia Salvat Papasseït i canta en 

Joan Manuel Serrat. Però tenir un projecte suma energies i ajuda a 

sortir del pessimisme. Ajuda fer anàlisis realistes, no demagògics, 

no paternalistes. Sabem que estem en temps de recessió, però no 

és amb la por com s’afronta el futur. El Pla Estratègic et configurarà 

el projecte i tots nosaltres hi posarem l’energia, perquè  tu-ciutat, tu-

Mollet  ens ho reclames. 

 

Montserrat Tura i Camafreita 

 

 

 


