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Aquesta tesina parla sobre l’evolució urbana de Cerdanyola del Vallès. 
L’eix central d’aquesta són els plànols ubicats a l’apartat d’annexos, on 
es representa l’estat urbà del municipi en cinc instants clau de la 
història. En ells es pot dist ingir entre dues categories: allò que ja estava 
implantat abans d’arribar a l’època que representi el plànol (gris) i  allò 
altre que s’ha implantat en aquella mateixa època (taronja per les 
edificacions i granat pel  viari).   

La memòria escri ta és un suport d’aquells plànols i  estructura el seu 
contingut en 4 capítols: segle XIX i principis del XX (nucli urbà), segon 
quart del  segle XX (eixample), Segona meitat del  segle XX 
(industrialització) i  principis del  segle XX (Centre direccional).  

La informació que es pot trobar a cada capítol té tres naturaleses: Narració històrica, 
teoria urbanística i anàlisi dels plànols amb al·lusions als plans parcials més rellevants 
registrats al document “DN4. Catàleg 108: Plans parcials”de l’arxiu municipal de 
Cerdanyola. A continuació es fa un resum per capítol. 

Segle XIX i principis del segle XX: arrel de la implantació del  
ferrocarril els camins comercials preexistents esdevenen barris a través 
d’un clar creixement suburbà fins a la creació del  nucli  urbà.  

Segon quart del segle XX: les noves corrents porten implícita la 
importància de la planificació urbaníst ica, fet que dona pas als primer 
creixements extensos en forma d’eixample simultanis als primers passos 
de la industrialització. Aquest  procés desplaça la funció que tenia 
Cerdanyola com a segona residència cap a les urbanitzacions de 
Montflorit i  Bellaterra.  

Segona meitat del segle XX: El fenomen migratori dels anys 60 des de 
les zones rurals cap a les ciutats deriva en una industrial i tzació molt 
pronunciada que produeix l’augment demogràfic més important de la 
història de Cerdanyola. Conjuntament es dona la millora infraestructural 
que envolta el municipi , és a dir, l’AP-7 i la C-58 per l’exterior i  les 
rondes, encarregades de regular el  trànsit intern de la ciutat .  

Principis del segle XXI: Un cop arribats al límit demogràfic de les 
ciutats, a principis del s .XXI, no hi ha una evolució urbana molt 
rel levant.  És per això que l’últim capítol és una porta oberta on es 
deixen veure les tensions polít iques i socials que ha generat el  projecte 
del  Centre direccional a la Via verda entre Cerdanyola i Sant Cugat. És 
un reflex de com el  urbanisme pot afectar els ecosistemes i  pot  provocar 
mobilitzacions socials.  
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Esta tesina habla sobre la evolución urbana de Cerdanyola del Vallès.  El 
eje central de ésta son los planos ubicados en el apartado de anejos, 
donde se representa el estado urbano del municipio en cinco instantes 
clave de la historia.  En ellos se puede distinguir en dos categorías:  lo 
que estaba implantado antes de llegar a la época que represente el plano 
(gris) y lo que se ha implantado en aquella misma época (naranja para las 
edificaciones y granate para el  viario).  

La memoria escrita es un soporte de aquellos planos estructura su 
contenido en 4 capítulos: siglo XIX y principios del XX (núcleo urbano), 
segundo cuarto de siglo XX (ensanche),  segunda mitad del  siglo XXI 
(industrialización) y principios del siglo XX (Centro direccional).  

La información que se puede encontrar en cada capítulo tiene tres 
naturalezas: narración histórica, teoría urbanística y análisis de los 
planos con alusiones a los planes parciales más relevantes registrados en 
el documento “DN4. Catàleg 108: Plans parcials”del archivo municipal de 
Cerdanyola. A continuación se hace un resumen por capítulo. 

Siglo XIX y principios del siglo XX: a raíz de la implantación del ferrocarril los 
caminos comerciales preexistentes se convierten barrios a través de un claro crecimiento 
suburbano hasta la creación del núcleo urbano. 

Segundo cuarto del siglo XX: las nuevas corrientes llevan implícita la importancia de la 
planificación urbanística, hecho que da paso a los primeros crecimientos extensos en 
forma de ensanche simultáneos a los primeros pasos de la industrialización. Este 
proceso desplaza la función que tenía Cerdanyola como segunda residencia hacia las 
urbanizaciones de Montflorit y Bellaterra. 

Segunda mitad del siglo XX: El fenómeno migratorio de los años 60 desde las zonas 
rurales hacia las ciudades deriva en una industrialización muy pronunciada que produce 
el aumento demográfico más importante de la historia de Cerdanyola. Conjuntamente se 
da la mejora infraestructural que envuelve el municipio, es decir, la AP-7 y la C-58 por 
el exterior y las rondas, encargadas de regular el tráfico interno de la ciudad. 

Principios del siglo XXI: Una vez llegados al límite demográfico de las ciudades, a 
principios del s.XXI no hay una evolución urbana muy relevante. Es por eso que el 
último capítulo es una puerta abierta donde se dejan ver las tensiones políticas y 
sociales que ha generado el proyecto del Centro direccional en la Vía verde entre 
Cerdanyola y Sant Cugat. Es un reflejo de cómo el urbanismo puede afectar los 
ecosistemas y puede provocar movilizaciones sociales. 
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This tesina speaks about Cerdanyola del Vallès's urban evolution. The main idea of this 
one are the plans located in the part of annexes, where the urban condition of the 
municipality is represented in five instants of the history. In them it's possible to 
distinguish between two categories: all that was implanted before coming to the epoch 
that represents the plan (in gray) and has been implanted in that mimsa epoch (orange 
for the buildings and garnet for the streets). 

The written report is a support of those planes structures his content in 4 chapters: 19th 
century and beginning of the 20th (urban core), the second quarter of 20th century 
(expands), it does again half of the 20th century (industrialization) and beginning of the 
21th century (directional Center). 

The information that it is possible to find in every chapter has three natures: historical 
story, urban development theory and analysis of the planes with allusions to the most 
relevant partial plans registered in the document " DN4. Catàleg 108: Plans parcials " of 
Cerdanyola's municipal file. 

19th century and beginning of the 20th century: the implantation of the railroad is the 
reason the commercial preexisting ways became neighborhoods with a clear suburban 
growth up to the creation of the urban core. 

The second quarter of the 20th century: the new currents take implicit the importance of 
the urban development planning and the first extensive growths in the shape of 
widening growd simultaneous to the first steps of the industrialization. This process 
displaces the function that Cerdanyola had as a second residence to the urbanizations of 
Montflorit and Bellaterra. 

The second half of the 20th century: The migratory phenomenon of the 60s from the 
rural zones to the cities derives in a very pronounced industrialization that produces the 
most important demographic increase of Cerdanyola's history. Together the 
improvement in infrastructure, that is to say, the AP-7 and the C-58 on the outside and 
the rounds, entrusted of regulating the internal traffic of the city. 

Beginning of the 21st century: When we arrives to the demographic limit of the cities, 
at the beginning of 21st century there isn't an urban very relevant evolution. Because 
that the last chapter is an opened door where we can see the political and social tensions 
that there has generated the project of the Directional center in the Green route between 
Cerdanyola and Sant Cugat. It is a reflection of how the urbanism can affect the 
ecosystems and can provoke social mobilizations. 
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1.1 Presentació 

 

La tesina que està representada a continuació d’aquest escrit  parla, com 

diu el títol, sobre l’evolució urbana de Cerdanyola del Vallès. L’eix 

central d’aquesta són els plànols adjunts que es troben en l’apartat  

d’annexos, on es representa l’estat urbà del municipi en cinc instants de 

la història,  com si fossin fotos aèries fetes al final  de cadascun dels 

períodes.  

En ells  es pot distingir en essència entre dos categories: allò que ja 

estava implantat abans d’arribar a l’època que representi  el  plànol(gris) i  

allò altre que s’ha implantat en aquella mateixa època (taronja per les 

edificacions i granat pel viari). Així, podem anar observant una taca 

taronja que sempre va vorejant  el gris , i  cada cop s’expandeix més.   

La memòria escrita és un suport insubstituïble d’aquells plànols i  

estructura el seu contingut en 4 capítols:  

- Segle XIX i  principis del XX 

- Segon quart  del segle XX 

- Segona meitat del  segle XX 

- Principis del segle XX 

La informació que es pot trobar a cada capítol té tres intencions molt ben 

diferenciades i que provoquen sinèrgies entre elles a l’hora de voler 

entendre el per què d’aquesta evolució urbana. Per una part, tenim la 

vessant més li terària a l’hora de narrar els fets històrics que expliquen el 

context socioeconòmic i polític de cada  etapa, recolzat per un recull  

selectiu d’anècdotes que poden ajudar a fer-se una idea més humana del  

que es parla. També trobem la part més teòrica del urbanisme, que ens 

anirà descrivint les característiques de cada creixement, de cada tipus de 

carrer, etc. Per últim està la part més analítica sobre els plànols, tot i  

que aquest anàlisi necessita de la part  històrica i teòrica per poder 

desenvolupar-se.  
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1.2 Objectius i metodologia 

 

L’objectiu del present informe és l’anàlisi cronològic del desenvolupament urbà del 

municipi de Cerdanyola del Vallès representant per períodes la trama urbana preexistent 

a l’època a la que ens trobem en cada cas i la que es va desenvolupar en aquell interval 

de temps. D’aquesta manera es posa de manifest la relació entre les infraestructures i els 

assentaments i es poden analitzar els patrons de creixement urbà de cada barri, la 

funcionalitat dels carrers, etc. 

Tot això es veurà representat als plànols annexos, els quals conformen la part central del 

treball. Els plànols annexos van acompanyats d’aquesta memòria que servirà de cara a 

deixar per escrit aquests canvis observats als plànols. 

El laboriós procés de confecció dels plànols ha constat dels següents passos: 

- Recerca d’un plànol general de la Cerdanyola actual en format AutoCAD 

- Recerca de fotos aèries d’èpoques passades i selecció: 

• A la web de l’ICC podem trobar material vàlid (és a dir, amb una mínima 

qualitat que ens permeti diferenciar els elements de la trama) només a 

partir del 1990 

• A l’arxiu municipal de Cerdanyola, fent composició de les fotos antigues 

i plànols de l’època 

• Altres plànols fets per la Mancomunitat o per l’estat central (per ex. des 

de Madrid es va fer un de 1914 molt precís) 

- Corroboració de la veracitat dels plànols i les dates de les fotografies 

contrastant-los amb els expedients de plans parcials cedits pel departament 

d’urbanisme de l’ajuntament 

- Adaptació línia a línia tant dels carrers, com de l’edificació, tot diferenciant 

entre la trama que es desenvolupa en l’interval de temps respectiu al capítol i la 

que ja existia abans d’arribar-hi; aquesta trama preexistent està representada, 

tant el viari com les edificacions, en gris per tal que contrasti amb el groc-taronja 

de les edificacions noves i el vermell granat del viari nou 
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- Senyalització de les infraestructures (color lila) i equipaments (color blau) més 

importants, diferenciant també entre preexistents i nous a l’època que pertoqui 

 

A l’hora de la redacció s’ha recopilat informació de llibres de la biblioteca de la 

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté del campus nord de la UPC, de la biblioteca municipal 

de Cerdanyola, del departament de territori de l’ajuntament i de l’arxiu municipal, a més 

de llibres i articles diversos extrets d’Internet; la base més gran d’informació però, han 

estat els propis plànols presentats en aquesta tesina. El procés de redacció de la memòria 

ha estat un continu recull, anàlisi, processat i redacció de tres tipus d’informació: 

- Narració històrica 

- Teoria urbanística 

- Anàlisi dels plànols amb al·lusions als plans parcials més rellevants registrats al 

document “DN4. Catàleg 108: Plans parcials”de l’arxiu municipal de 

Cerdanyola 

La motivació que m’ha portat a fer aquest treball i escollir el municipi de Cerdanyola 

del Vallès ha estat el fet que visc aquí des de que vaig néixer i, per tant, sóc molt 

conscient de cada carrer i de la funció de cada barri. 
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Creixement suburbà i 

nucli urbà 

 

Parlem de la gènesis de la Cerdanyola actual,  del moment en que 

comença a desenvolupar-se una activitat  urbana que tindrà repercussió 

fins als nostres dies. De fet, les peculiaritats i  idiosincràsia urbana de 

cada poble o ciutat es comencen a accentuar amb les condicions en que 

es troba aquest mateix (nucli urbà preexistent o no; proximitat  amb altres 

nuclis urbans com, per exemple, la capital; orografia on es troba 

emplaçat; tipus de sistema econòmic; context social , cultural i  polític;  

etc.), i  això és el que condicionarà el seu creixement.  

Cal fer un anàlisi intens per definir aquest  primer període d’activitat 

urbana forta. Per analitzar aquest tipus de creixement tenint la 

precauciód’entendre’l al seu context històric ho organitzarem 

cronològicament,  tot  i  que de vegades caldrà fer salts  en el  temps per 

citar orígens o destins del que estem dient. 
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2.1 Causes i context antecedent: gènesis del nucli urbà 

 

2.1.1  Fluxos comercials: El camí de Sant Cugat i la carretera de 

Barcelona: 

Cerdanyola, com a futura entitat urbana, està composta per un esquelet 

de dues branques, dos camins: El camí de Sant Cugat i  la carretera de 

Barcelona. 

 

·El camí de Sant Cugat: el  Barri de Dalt (1828):  

Es posa com a data inicial tant de Cerdanyola com a municipi oficial,  

com del barri de Dalt, el 1828 perquè en aquest any ja estaven edificades 

les primeres sis cases del poble, entre elles, l ’emblemàtica Casa Moruna 

(veure imatge 3-1, la Casa Moruna), que va es va mantenir intacta com a 

monument historicista1 fins l’any 2000, que va se enderrocada.  

 

Figura 2 -1.  Casa Moruna (Oliva ,  Xavier )  

                                                           
1L'historicisme en arquitectura fou un moviment desenvolupat al segle XIX que pretenia recuperar 
l'arquitectura de temps passats imitant els estils d'altres èpoques incorporant algunes característiques 
culturals d'aquell segle. 
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Val a dir que al 1828 encara no existia el barri com a tal,  ja que en 

aquell moment es considera una població aproximada de 4502 persones 

repartides per tota l’extensió de Cerdanyola, comptant amb els 

assentaments aïl lats  i  perifèrics, tals com Can Fatjó, Ca n’Olivé i el  

castell de Sant Marçal, òbviament (Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,  

2010).  

El camí de Sant Cugat  era l’antic nom que li  donaven a la trajectòria que 

seguien tots els comercials instal· lats a Sant Cugat i  que volien anar a 

Ripollet o bé havien de vorejar la serralada litoral  per tal d’arribar a la 

carretera de Barcelona, lloc de gran flux comercial  provinent d’una 

Catalunya més allunyada de la costa i que accedia a la capital catalana a 

través de la bretxa del Besòs (en aquest  últim cas es podria fer un símil 

amb l’afluent que va  a parar al seu riu principal).  

El fet  rellevant és la funció que hauria de tenir més endavant aquest  

camí, funció inherent al creixement del barri .  La funció, òbviament, era 

d’intercanvi comercial i  és normal que es generés el que en urbanisme es 

coneix com creixement suburbà. Aquest  creixement, però, no va tenir 

lloc fins l’empenta socioeconòmica fonamental que va donar la 

implantació del  ferrocarril i  ho explicarem més endavant.  

 

·La carretera de Barcelona: El barri de Baix (1845) 

Aquest flux comercial provinent de la Catalunya que es retirava més de 

la costa i que accedia per la bretxa del Besòs a la capital catalana és la 

abans esmenada carretera de Barcelona. Avui dia encara es pot observar 

la importància d’aquesta carretera de vint-i-cinc kilòmetres, que 

                                                           

2Malgrat no haver un cens de les persones d’aquella època, el recompte de la població es pot calcular 
segons el fogatge. El fogatge era un impost directe creat en l'època de Pere III que es cobrava establint 
una quantitat per foc (o família, que és el mateix). Per fer el càlcul s’estima una relació entre 6 i 8 
persones per foc. 
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comença tocant Montcada i Reixac, acaba en arribar a Terrassa i t ravessa 

de sud a nord Cerdanyola, Barberà del  Vallès i Sabadell (en aquest 

ordre).  

Aquest  barri va tenir uns inicis menys marcats encara que els del  Barri 

de Dalt, que ja ho eren poc. Un cop més no seria fins l’arribada del tren 

que no començaria a agafar forma i,  un cop ho fes, aquesta seria molt  

més potent que la del  barri de Dalt , potser per la seva proximitat a 

l’estació de tren o per la instal · lació el 1907 de la fàbrica d’uralita 

(situada estratègicament a prop de l’estació de tren).  

 

2.1.2  Infraestructures de comunicacions: Arribada del ferrocarril 

(1855) 

Analitzant a una escala més macro, parlem d’una època de molts canvis a 

Barcelona i,  per tant, a tota la seva àrea metropolitana. Ja durant la 

primera meitat del segle XIX la sortida de tot el conjunt del pla de 

Barcelona cap a la Catalunya prelitoral  s’organitzava sobre un esquema 

d’infraestructures basat en les vies de sortida que deixaven els passos 

geogràfics natural, és a dir, les interseccions dels rius Besòs i Llobregat 

a la serralada litoral (“Bretxa del Besòs” i “Bretxa del  Llobregat”,  

respectivament). De fet , es pot ressenyar l’existència des del segle X del  

que era conegut com a reg comtal , un canal situat al marge dret del  riu 

Besòs que travessava en diagonal la plana de Barcelona per portar aigua 

fins a l’interior de la ciutat emmurallada (que ara seria el casc antic de 

Barcelona), així com a Montcada i Reixac (que es troba just a la bretxa 

del  Besòs).  

El 9 de febrer de 1855 es va obrir al públic l’estació de ferrocarril a 

Cerdanyola, que inicialment es deia “Sardañola-Ripollet”. L’estació,com 

a vèrtex d’aquesta estructura de sortida de la ciutat comtal, era part del  

tram Barcelona-Sabadell  que,  a la vegada, era una extensió de la línia de 

ferrocarril que pretenia connectar Saragossa amb Barcelona (Joan Peris 

Torner,  2012).  
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Figura 2 -2.  Es tac ió  de ferrocarr i l  (A.  Sa l i l les)  

La millora de comunicació amb la capital va activar per una banda el  

motor econòmic i cultural de Cerdanyola, que va començar un procés de 

d’adaptació de les costums rurals cap a una industrialització; i  per una 

altra banda, però sense deixar de ser part d’aquest primer procés, va 

començar el procés urbanístic. De fet aquestes dues visions son una 

mateixa evolució de retroalimentació:  més industrialització necessitava 

més gent,  més gent feia créixer la ciutat i  un creixement de la ciutat 

aportava més industrialització.  

De totes maneres,  Cerdanyola encara no estava preparada per un 

creixement tant exponencial com el que es podria esperar ja que encara 

no estava ben definida la funció residencial. De fet,  no seria fins que 

s’hagués donat el procés d’eixampledels anys 20 del segle XX, la guerra 

civil  i  els fenòmens migratoris dels anys 50 i 60 que no començaria a 

florir  la industrialització forta a Cerdanyola. També s’ha de pensar que 

la mentalitat  de les persones encara s’havia d’adaptar al concepte de la 

mobilitat obligada i la mobilitat laboral ,  que estarien provocats per les 

grans avantatges i  facilitats infraestructurals de comunicació que 

sorgirien més endinsats al  segle XX. 

De moment, es varen crear fluxos comercials molt més intensos a través 

dels dos carrers existents,  fet que els va reforçar i  va fer que es 
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solidifiquessin i adquirissin, com ja s’ha dit,  els noms de “barri  de dalt” 

i  “barri de baix”. La morfologia d’aquests barris explicitava un canvi en 

el model de vida de les persones, que van deixar les 

vivendesplurifamiliars per les unifamiliars.  

 

2.2 Creixement suburbà 

 

Definició:  El criteri fonamental per que es generi un 

creixement suburbàés la connexió directa amb la  

infraestructura viària preexistent  (camins,  carrers,  

carreteres, etc.), és a dir, la parcel · lació i edificació 

sorgeixen després de l’existència de la infraestructura 

(urbanització). La forma de la parcel · la ha de ser estreta  

longitudinalment al  carrer i  allargada en la direcció 

transversal per tal d’encabir el número màxim de parcel· les  

amb accés el carrer, que és la intenció.  

 

A continuació tenim un exemple t ípic de creixement suburbà i,  a més, a 

Cerdanyola, ja que es tracta d’un plànol del 1916 per a la construcció 

d’una illa de cases a un carrer de distància del camí de Sant Cugat;  

concretament entre l’actual  Passatge Maria Lluïsa i el Carrer Ample.  



  Capítol 2. Segle XIX i principis del segle XX 

Pàgina 14 de 84 

 

 

Figura 2 -3.  Imatge de l  t íp ic  creixement suburbà (Foto :  Antonio  Díaz)  

 

El creixement suburbà comportava una transformació des dels costums 

de la vivenda plurifamiliar rural amb una economia més feudal cap a una 

economia més mercantil i  lliberal més pròpia de la ciutat, provocant el 

canvi cap a la vivenda unifamiliar. Profunditzarem una mica més en 

aquest  canvi (Manuel de Solà-Morales i Rubió, 1997).  

Cal tenir present que, des de la creació per llei del primer ajuntament 

com a forma d’organització del poder local l’any 1835, els grans 

propietaris agrícoles havien dominat en exclusiva la institució, tot 

emparant-se en la seva força econòmica envers una població pagesa 

sotmesa que comptava amb escasses propietats i  de reduïdes dimensions 

(i,  per tant, de poc pes econòmic). Aquesta relació de dependència 

creava tensions entre el sector més pobre de la ciutat (pagesos i,  més cap 

als anys 30’ i  40’, obrers i  immigrants espanyols) i  la burgesia,  que era 

la propietària de les terres, que les feien servir com a explotació agrària 

i  com segona residència,  és a dir la major part  del temps no estaven a 

Cerdanyola.Aquest monopoli  del poder econòmic i,  per extensió, del  

poder polític per part de la burgesia els hi atorgava la tranquil· li tat  del  

control i  es va començar a crear un sentiment paternalista respecte la 
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vila i els seus habitants. Amb el  creixement suburbà aquesta economia 

aviat començaria a canviar de rol , i ,  si fins ara es caracteritzava per la 

seva producció vinícola (la qual havia enriquit les masies més 

importants),ara giraria cap al comerç i  la vivenda unifamiliar.  

La típica vivenda unifamiliar de la època era la casa de baixa altura entre 

mitjaneres amb una distribució a partir  de l’esquema de doble ventilació:  

per la fatxada que donava al carrer i  pel  pati interior (Manuel de Solà-

Morales i Rubió,  1997).  

El creixement suburbà,  per definició, tendeix a minimitzar el cost de la 

infraestructura, ja que hi ha més densitat de gent qui la pagui per cada 

carrer.  

A Cerdanyola, aquest tipus de creixement és molt evident al barri de 

Dalt. Podem observar-ho tant  en la forma del  barri,  que és totalment 

longitudinal al propi camí al que vol accedir, com en la forma de les 

cases, que son allargades en el sentit t ransversal al camí per tal de poder 

encabir quantes més cases tocant el camí millor. Existeixen, però, dues 

excepcions a aquesta morfologia longitudinal del  barri:  el Passeig 

Cordelles i  la Plaça Sant Ramon.  

El Passeig Cordelles era la via que tallava gairebé perpendicularment el  

carrer Sant Ramon un cop passat l’ajuntament. La seva funció era la de 

facili tar l 'accés al  centre de la ciutat. Com a conseqüència de la 

importància que començava a adquirir aquest  passeig es va iniciar un 

creixement suburbà també al seu voltant; molt menys important, però que 

va assentar les guies que marcarien als anys 20 les direccions de 

l’eixample.  

La Plaça Sant Ramonés una extensió transversal a la longitud que 

sorgeix a meitat de l’extensió del  carrer Sant Ramon. Es tracta d’una 

iniciativa d’en Ramon Tort qui l’any 1883 va presentar el següent plànol 

dins del respectiu projecte de creixement suburbà al voltant d’una plaça 

pública destinada a ser un punt de trobada social. Podem veure-ho 

reflectit  al plànol annex “P1: Finals del s.XIX i principis del s.XX” i 
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contrastar-ho amb el document “DN4. Catàleg 108: Plans parcials” de 

l’arxiu municipal  on apareix aquest  expedient el  primer de tota la llista.  

 

 

Figura2-4.Plàno l  de l  1883 del  c reixement suburbà al  vo ltant  de la  p laça  Sant  Ramon 

d’en Ramon Tort  (Foto :  Antonio Díaz)  

 

Els barris van anar creixent axialment durant tota la dècada dels anys 10 

fins trobar-se al que seria el centre neuràlgic i polític: l’ajuntament. 

L’ajuntament, que el  1835 ja es va emplaçar estratègicament equidistant  

dels dos barris per acabar complint aquesta funció, donava una cohesió 

política al poble.  

L’església de Sant Martí,  que fins llavors s’havia ubicat al centre 

geomètric del  polígon que formaven la dispersió de les masies,  havia 
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deixat  de ser el centre polític ja que es trobava massa lluny de la 

creixent densitat d’habitants. Va ser per aquesta raó que entre el 1902 i  

el 1909 es va haver de traslladar, tot mantenint el  seu nom original,  al  

seu emplaçament actual , que en aquell moment era just l’aresta divisòria 

dels dos barris nous (al  costat de l’ajuntament).   

La distribució per classes era molt  clara:  la pobresa creixia segons ens 

allunyàvem radialment cap a la perifèria des de l’ajuntament, sobretot al  

barri de Dalt (al barri de Baix trobarem alguna excepció provocada per la 

implantació de la fàbrica d’urali ta el 1907). Això ho podem veure en 

l’amplada de carrer que ocupava la parcel · la, que, quant més ens 

allunyàvem, més estreta era i ,  per tant, més accessos al carrerpertanyents 

a vivendes diferents hi havia(Àngel Soler, 2013).  

 

 

Figura 2 -5.  Carrer  Sant  Ramón l ’any 1913 (Foto :  A.  Sal i l les)  

 

Al barri  de Baix predominava la burgesia a tres carrers: a la pròpia 

carretera de Barcelona,a Gran viaPrat  de la riba i a l’Avinguda 

Catalunya. L’avinguda Catalunya era el  nexe d’unió entre els barri de 

Baix i l’ajuntament,  passant per sobre del Riu Sec. A la carretera de 



  Capítol 2. Segle XIX i principis del segle XX 

Pàgina 18 de 84 

 

Barcelona era obvi que hi hauria activitat urbana, però aquesta es va 

accentuar amb la instal · lació de la fàbrica d’uralita, la qual  va generar 

dos classes socials, una a cada banda de la carretera: a la part sud-oest  

estaven els obrers de la urali ta i  a la part nord-est estaven els burgesos 

que es van organitzar entorn a la Gran via Prat de la riba, tot 

beneficiant-se del flux comercial de la carretera de Barcelona, el reclam 

laboral que suposava la uralita i  la connexió directa amb Barcelona amb 

el ferrocarril.  

Figura 2 -6.  Cap tura  del  barr i  de  Dalt  a l  P làno l  P1:1914  

 

2.2.1  Funció de nucli urbà 

Un apunt que s’ha de tenir en compte al començament 

d’aquestcapítolésla diferència entre “casc antic” i “creixement 

suburbà”.Ja hem definit el que és un creixement suburbà, però ¿què és un 

casc antic? La definició més superficial i  simplista es podria resumir en 

dir que és el nucli històric i  monumental de les ciutats europees anterior 

a l’expansió urbana que va provocar el  fenomen urbanístic del’eixample,  

sorgida al segle XIX i fins principis del XX. Aquesta definició se’ns 
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queda buida en el moment en que volem definir la morfologia del tipus 

de creixement,  que,  segons aquest  buit ,  podríem dir i  acceptar que és 

indiferent aquesta morfologia. Això estaria molt equivocat.  

Llavors, tot i  que la seqüència lògica i constatada a les ciutats més 

importants de  l’Europa de principis del  segle XX ha estat partir de la 

morfologia del casc antic per guiar el creixement dels eixamples per tal  

d’estendre indefinidament la trama urbana, s’ha de puntualitzar que per 

complir la funció de nucli urbà primigeni ha de tenir una mínima 

estructura. Cal que sigui un nucli  consolidat  que ens marqui unes 

directrius bàsiques definides i/o accentuades, com seria el cas de 

creixements suburbans arrel de les vies de sortida del casc antic o les 

d’unió entre nuclis  urbans propers (com és el cas del  Casc antic de 

Barcelona amb Sants, Poble nou, etc.).  

 

Definició:  el casc antic  és un tipus de creixement urbà que 

es donava a l’edat mitja i  conformava la trama urbana de 

dins de les muralles medievals. El primer pas era la 

concessió d’una parcel· laper part del senyor feudal a un 

súbdit. L’edificació posterior anava a càrrec del súbdit en 

qüestió, qui ho feia sense d’una manera individual i  sense 

estar regit per la regulació de cap pla director d’urbanisme. 

Com a conseqüència dels espais que quedaven entre cada 

edificació en resultava la urbanització i,  al estar tant  

individualitzada la gestió de les parcel· les i  la construcció 

de la respectiva edificació es creava una trama urbana 

irregular (plena de discontinuïtats en el viari, adaptada a la 

topografia, etc.).  

 

Entre els cascs antics millor conservats d’Europa estan el de Salamanca, 

Toledo, Segòvia, Sevilla, Florència, Praga, etc. Segons la funcionalitat  

de la pròpia ciutat el casc antic pot ser explotat amb diverses funcions,  
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entre elles hi ha funcions comercials, de reclam turístic, centre financer, 

etc.. .3 

Això, clarament, només passa amb ciutats que tenen un passat més o 

menys llunyà, i  que,  per tant , tenen un nucli històric més consolidat. No 

cal anar-se molt  lluny per trobar aquests nuclis: Ripollet  mateix té un 

casc antic molt desenvolupat consistent  en una ciutat medieval i ,  per 

tant , va començar la seva expansió abans que Cerdanyola. De fet , que 

Cerdanyola fos posterior és degut a que Ripollet tingués aquest nucli ben 

definit  i  crees un creixement natural  al  seu voltant, creixent 

econòmicament i  creant un flux comercial entre els pobles veïns. ¿On 

volem arribar amb això? Volem arribar a la deducció que un d’aquests 

fluxos comercials, el de Sant Cugat amb Ripollet, va ser l’origen del 

camí de Sant Cugat, esquelet estructural del que hauria de ser el Barri de 

Dalt més endavant.  

Ja hem parlat del castell de Sant Marçal,  ubicat a les afores de la ciutat  

que s’estava gestant a principis de segle XX. Aquesta ubicació és 

representativa de la poca relació que tenia des de sempreaquest castell,  

que, al no haver desenvolupat una ciutat medieval al seu entorn, ha 

acabat complint una funció d’equipament cultural en comptes de nucli  

urbà.És a dir, el  que hauria d’haver estat el  casc anticde Cerdanyola si 

s’hagués desenvolupat no és a dins de la trama urbana i,  d’aquí, podem 

deduir que,  a diferència de les ciutats europees més importants,no és el 

propi casc antic la gènesis del desenvolupament urbà fins arribar a tota 

l’expansió actual,  si no el creixement suburbà; El nucli urbà de 

Cerdanyola està constituït pel  creixement suburbà .  

De fet , el castell  de Sant Marçal mai no ha sigut una ciutat  medieval  ni 

ha concentrat  l’activitat econòmica; ans al contrari,  fins poc abans de la 

                                                           

3Això,  to t  s igui  d i t ,  és un fenomen normal als  cascs ant ics europeus,  ja  que,  per  
exemple,  a  les ciuta ts  nord-amer icanes la  tendència és que la  zona més ant iga 
d’aquesta  est igui  dest inada per  barr is  d ’apar taments,  que  en alguns casos acaben per  
convert ir -se  en autènt ics  guetos.  
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època de la qual estem parlant en aquest capítol, la economia estava 

totalment atomitzada i dispersa per tota la plana de Cerdanyola. Sí que 

és veritat que en èpoques passades sí que gestionava l’economia de la 

plana, però a l’època que estem estudiant no.  
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Eixamples 

 

La raó de que aquest capítol  contingui un interval  de temps molt  més 

concret que la resta, radica en la seva importància.  A Cerdanyola, aquest  

període, el  segon quart  del segle XX, compleix un paper molt important,  

que és l’expansió i  continuïtat del  territori preexistent.  

Aquest primer pas,  l’expansió indefinida del territori mantenint les 

directrius del nucli urbà que ja existia, és el que coneixem amb el nom 

d’eixample .  Cerdanyola va fer aquest pas entre cometes i malgrat dues 

observacions que podrien haver explicat  una evolució històrica diferent 

del municipi: a les ciutats més importants de l’àrea metropolitana, com 

Sabadell o Mataró, aquest pas es va donar abans i,  a més,  en el ls va 

haver una planificació prèvia i una inversió en concursos i estudis 

d’urbanisme i a Cerdanyola no. 

A Cerdanyola es van redactar normatives que marcarien les directrius en 

base a la morfologia planificada que  seguirien a partir de llavors els 

creixements més imminents.  
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3.1 Eixamples 

 

Parlem del començament del segon quart  del segle XX, és a dir, a part ir 

dels anys 1920-25. Ho fem des d’aquí perquè és el moment en que les 

eixamples ja estaven més o menys implantades –depèn del cas- en totes 

les ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona; i ,  més que res, perquè a 

Cerdanyola, que és el cas concret que estudiem, l’any 1915 encara no hi 

havia cap tipus d’expansió indefinida amb una morfologia, coma  mínim, 

semblant al paradigma d’eixample.  

 

3.1.1  Context i tendències a escala macro: Eixample en ciutats amb 

un grau urbà menor 

L’expressió “ciutat amb un grau urbà menor”4 la farem servir per referir-

nos a ciutats normalment metropolitanes, però que no arriben ni a 

l’extensió ni al nombre d’habitants de la pròpia metròpolis. Parlem d’una 

població de l’ordre de 15.000-30.000 habitants entre finals del  segle XIX 

i principis del segle XX en contraposició a la seva metròpolis, que podia 

multiplicar per 20 o més el número d’habitants. Per exemple, l’any 1990 

(com any de referència representatiu) Sabadell comptava amb uns 23.300 

habitants aproximadament; Mataró, amb 19.700; Badalona, amb 19.200 i 

Terrassa, amb 16.000. Mentrestant, Barcelona tenia 535.000 habitants 

aproximadament. Es posen aquests exemples perquè són representatius 

de la zona que estudiarem: L’àrea metropolitana de Barcelona i,  

concretament, Cerdanyola (Manuel de Solà-Morales i Rubió, 1997).  

Cerdanyola del Vallès ni tan sols entraria dins d’aquesta categoria de 

ciutat de grau urbà menor. Estem parlant d’una població que, en aquella 

època, no arribava als 1000 habitants. El problema de l’escassesa 

d’estudis del desenvolupament urbà i de les aplicacions d’eixample en 

poblacions tant peti tes no vol dir necessàriament que no s’hagi donat 

                                                           
4Express ió  extreta  de l  l l ibre  “Formas de crecimientourbano”,  de Manuel  de Solà-
Morales  i  Rubió.  
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aquest  tipus de creixement en elles; o,  si més no, no vol dir que no 

s’hagin vist afectades en el seu desenvolupament urbà per aquesta època. 

En el cas de Cerdanyola sí que va haver una mínima afectació pel 

fenomen d’eixamplament. Més endavant ho aclarirem tot .  

Com ja s’ha dit abans, durant el segle XIX,a l’àrea metropolitana de 

Barcelona ja es varen començar a redactar els projectes d’eixample en 

ciutats de grau urbà menor i,  avui dia, encara es mantenen aquelles 

directrius de creixement urbà. Aquesta última afirmació ens demostra la 

importància d’aquella època,  que ha condicionat el creixement de moltes 

ciutats fins l’actualitat.  

La diferència entre els eixamples de grans ciutats i  els de ciutats amb un 

grau urbà menor la trobem en a)les característiques contextuals de la 

època i  b)la manera en que s’aplicava aquest  procés d’eixamplament.5 

 

a) Característiques contextuals de l’època (Manuel de Solà-

Morales i Rubió, 1997): 

- La burgesia,  com a classe,  no tenia una posició cultural  

dominant i ,  per tant,  no hi havia una dominació de la direcció 

per la seva part .  

- Augment demogràfic poc important en valor absolut i  que 

impliquen poca demanda i poca urgència i ,  per tant, ritmes lents 

d’ocupació del sol  en comparació amb ciutats grans, on 

començava a aparèixer el fenomen d’immigració constant i/o 

massificació de la vivenda. Estem parlant d’un creixement 

demogràfic a Barcelona del 131,5% entre 1857 i 1900, xifra que 

contrasta amb el creixement de tota l’àrea metropolitana en el 

mateix interval de temps: un 68%. 

                                                           
5Tots els  punts següents han estat  adapta ts  del  l l ib re  “Formas de  

crecimientourbano”,  de Manuel  de Solà-Morales  i  Rubió.  
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- Assentaments urbans morfològicament oberts, és a dir, poca 

definició del casc antic com a ciutat medieval i  que, per tant,  

no complien completament la funció de nucli primigeni i ,  en 

alguns casos, concedien més ll ibertat a l’hora d’implantar la 

trama de l’eixample. Es podria resumir dient que la trama 

urbana existent estava dissolta al medi urbà.  Per exemple, els  

assentaments medievals s’estenien longitudinalment a un camí,  

o bé hi havia una dispersió de masies per tota la orografia que 

abastia el  municipi (o allò que acabaria sent-ho).  

 

b) Característiques diferenciadores de l’aplicació de 

l’eixample(Manuel de Solà-Morales i  Rubió, 1997):  

- Major grau d’intervenció directa entre els ciutadans i 

l’administració pública, cosa que feia menys freqüents i  més 

lleugeres les confrontacions que poguessin sorgir entre ambdós.  

- Heterogeneïtat  tipològica a les àrees d’expansió,  coexistint 

diferents.  

- Poc control de l’administració estatal  sobre les actuacions 

d’administració local. Aquesta independència municipal va 

potenciar l’enfortiment de la identitat de cada ciutat, el que fa 

que, avui dia, canviï objectivament la morfologia d’un poble 

respecte la morfologia del  poble del costat.  

 

Casos significatius:  

- A Sabadell,  el 1865:el projecte“Francisco Daniel Molina” va 

voler aplicar una racionali tzació del tràfic que no es va dur a 

terme. No va se fins el  1886, que en el projecte “Miquel-

Pascual”no es va recollir part d’aquesta proposta anterior: la 

quadrícula.  
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- A Terrassa, el 1878:projecte “Miguel Covet”, que proposava un 

model d’ordenació amb un alt grau de continuïtat amb el casc 

antic, però que presentava unes directrius massa rígides i,  per 

tant , no va tenir cap eficàcia. El 1910 es va redactar el projecte 

“Antonio Pascual” i ,  el 1923, el de “Melchor Vinyals”, els 

quals proposaven ordenacions parcials de la ciutat . Aquests 

darrers dos projectes varen afavorir a un fort  assentament 

industrial més endavant.  

- A Mataró, el 1878: projecte “Cabañas y Palau”, que,basant-se 

molt en el principi  de continuïtat de l’assentament existent,  

volia fomentar el  creixement indefinit,tot  i  sacrificar la 

regularitat de la quadrícula. Mantenia la tipologia residencial  

tradicional.  

- A Badalona, el 1895: projecte “J. Bautista Pons”. En aquest cas 

s’observa una dominació de la topografia condicionant la 

disposició de les zones de creixement. Les mansanes eren de 

mida variada. Manteniment de la tipologia residencial i  fort  

assentament industrial posterior.  

 

Definició d’eixample.Ens queda preguntar-nos què és un 

creixement en eixample. Així com els creixements urbans 

del segle XIX van suposar el detonant de l’expansió urbana,  

l’eixample significa la major expansió arreu de tot  el  

territori  que acabarà essent cada municipi, és a dir, que la 

major part  de l’extensió de les actuals ciutats es va 

desenvolupar llavors. 

 

L’eixample imposa una nova metodologia totalment urbanística i  

planejada.  El pla d’eixample vertebra una llei i  una norma pública 

per tal  de garantir l’expectativa del progrés constructiu de la ciutat  

cap a una extensió potencialment infinita. Es podria sintetitzar en 
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que aquest primer pas és, citant a en Joan Miró Farrerons (2011),  

tot aquell “conjunt d‘operacions de transformació de l’estructura 

jurídica de la propietat de sól rural per tal d’adaptar-lo a les 

condicions urbanes”,  és a dir, la parcel · lació.  

Aquest procés es material itza en la posterior urbanització, és a dir 

la confecció de la infraestructura, encarregada de jerarquitzar i  

marcar les directrius i possibil itats de la final edificació.  Aquesta 

urbanització tant planejada suposava una avanç enorme en la  

qualitat de vida de les persones, tant en previsió per a l’abastiment  

de serveis, com en la higiene tant a nivell públic (carrers amb 

clavegueres subterrànies de molta capacitat per tal de poder abastir  

cabals de pluja molt  grans, p. e.) com privat (fontaneria massiva i 

igual per cada casa seguint un model t ipus, etc.) .  

Els eixamples seran, sobretot  a Catalunya i  a Espanya en general,  

la forma de creixement predominant de la nova “ciutat industrial”, 

la qual necessitava cobrir una funció residencial molt més massiva 

que just s’estava generant (Joan Miró Farrerons,  2011).  

La seva morfologia és, juntament amb el casc antic, la més evident 

visualment: extensió molt superior a la resta de tipologies de 

creixement; regulari tat i  ordre amb traçat quadriculat i  homogeni 

en quant a la mida i els elements que conformen tant els carrers 

com les mansanes, amb xanfrans,voreres amplies,  etc. ;  

reparcel· lació de finques originàries;  etc.  

 

3.1.2  El cas de Cerdanyola 

Cerdanyola no desenvolupa una eixample infinita que cobreixi tota 

l’extensió del municipi, però sí que hi ha  petits barris on sí que es dona 

i d’altres on està clar que es segueixen patrons d’eixample. És normal si 

pensem que Cerdanyola pot respondre a la majoria dels punts que 

caracteritzen el  context històric dels municipis de grau urbà menor;  és a 
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dir,  es pot deduir que el  grau de solidesa del procés d’eixamplament a 

Cerdanyola és proporcional a la seva mida.  

- La burgesia.  A Cerdanyola,  la burgesia sí que va complir un 

paper important en aquell  moment tot i  que estava instal· lada 

majoritàriament en forma de segona residència,  és a dir, cases 

d’estiueig i/o llunyanes al  nucli urbà de la ciutat  (Montflori t,  

que el veurem més endavant). Mentre que les famílies pageses  

que es van enriquir gràcies a la producció i comercialització de 

vi al segle XVIII estaven disgregades pel territori a les seves 

masies, sense formar part –la majoria- del nucli urbà que estava 

començant a néixer.  De fet , la industrial ització feia massa poc 

que s’havia començat a produir a Cerdanyola (Uralita, 1907)  

com per haver consolidat i  haver esdevingut un atractiu a les 

classes altes inversores. En síntesi,  la burgesia va ser 

important, però no total itària; el seu moment ja havia passat 

(Àngel Soler, 2013).  

- Creixement demogràfic. Cerdanyola entra perfectament 

enaquest 68%. només cal veure la diferència entre el 1875, on 

només hi havia 574 persones, i  el 1900, que ja gairebé 

s’arribava als 928, el  que suposa un augment del 69%. 

 

Figura 3 -1.  Gràf ica  d ’evolució  demogràf ica a  Cerdanyola entre  l ’any 1717 i  e l  1910 

(Font :  Idescat)  
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- Assentaments oberts. Ja hem parlat al primer capítol sobre la 

poca definició del casc antic medieval  de Cerdanyola i la 

dispersió pel territori de les masies al seu servei.  

- La tendència social del poble era familiar i  integradora, cosa no 

molt difícil en un poble tant peti t  com ho era Cerdanyola en 

aquell  moment, en ple naixement urbà amb les expectatives que 

això comportava (Àngel Soler, 2013).  

- La poca heterogeneïtat tipològica que podíem trobar en una 

trama tant poc desenvolupada pel moment estaria en el barri de 

Baix on hi havia la fàbrica d’urali ta, les cases dels murcians 

obrers i ,  seguidament, les cases burgeses del carrer Sant 

Ramon. Tot i  això aquest és el punt menys sòlid i menys 

evident.  

- Independència municipal.  De fet, qui ostentava fins feia poc el 

paper de gestió paternalista de Cerdanyola era la burgesia 

catalana, principalment de la capital.  Les idiosincràsies del  

poble començaven a sorgir i  ho feien d’una manera molt  

accentuada; així, a principis del segle XX, Cerdanyola 

esdevingué un referent modernista molt important que va captar 

l’atenció de molts artistes reconeguts.  

 

Cerdanyola no va desenvolupar un creixement d’eixample, però sí que va 

absorbir moltes de les directrius d’aquesta tendència: el 1925 es va 

redactar el que es coneix com “Reglamento sanitario del municipio de 

Sardañola” (adjunt als annexos), un document on s’especifiquen totes les 

normatives a seguir en processos d’urbanització posteriors.   

 



 

 

Figura 3 -2.Portada de l  “Reglamento  san itar io  de l  Munic ipio  de Sardanyo la” 

 

A l’article 1 es defineixen les mesures de protecció “higiènic

de l’atmosfera”,  tals com obligació d’implantar d’arbrat 

carrers, soterrament de línies telefòniques i elèctriques, regulació de 

xemeneies particulars, exclusió de les fàbriques mínimament 

contaminants a la perifèria de la ciutat, etc.

A l’article 2 estan les mesures higièniques del sól  urbanitzat,  t

dessecar les terres amb capes aqüíferes poc profundes, regulació dels 

pous, etc.  
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Reglamento  san itar io  de l  Munic ipio  de Sardanyo la” (1925)  

A l’article 1 es defineixen les mesures de protecció “higiènic-sanitàries  

de l’atmosfera”,  tals com obligació d’implantar d’arbrat regulat als  

carrers, soterrament de línies telefòniques i elèctriques, regulació de 

xemeneies particulars, exclusió de les fàbriques mínimament 

A l’article 2 estan les mesures higièniques del sól  urbanitzat,  tals com 

dessecar les terres amb capes aqüíferes poc profundes, regulació dels 



 

 

Figura 3 -3.  Reta l l  del  “Reglamento  san itar io  de l  Munic ipio  de Sardanyo la” 

 

A l’article 3 ja s’especifiquen les característiques de la via pública, la 

qual haurà de seguir, a partir d’ara, aquests patrons, ja siguin carrers 

nous com vies principals:

 

- Orientació Nord

cap a l’oest  per tal d’aconseguir la màxima incidència de sol.

- Amplitud mínima de 10 metres

- Altura de les edificacions, prop

- Carrers rectilinis amb pendent longitudinal màxima del 4% als 

carrers principals i  del 6% als secundaris, deixant un 8% als 

particulars. Transversalment, el 8%

- Secció transversal convexa per recollida d

reg a les boques de cla

- Concepte d’ocupació amb 4m

- Disposició d’arquetes o facilitació d’accés 

accedir a les canonade
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A l’article 3 ja s’especifiquen les característiques de la via pública, la 

urà de seguir, a partir d’ara, aquests patrons, ja siguin carrers 

nous com vies principals:  

Orientació Nord-Sud dels carrers, amb un marge de tolerància 

cap a l’oest  per tal d’aconseguir la màxima incidència de sol.

Amplitud mínima de 10 metres 

les edificacions, proporcional a l’amplada del carrer

Carrers rectilinis amb pendent longitudinal màxima del 4% als 

carrers principals i  del 6% als secundaris, deixant un 8% als 

iculars. Transversalment, el 8% 

Secció transversal convexa per recollida d’aigües pluvials i  de 

reg a les boques de clavegueram disposades als costats

Concepte d’ocupació amb 4m2  per habitant 

Disposició d’arquetes o facilitació d’accés –segons la zona

accedir a les canonades d’aigua i  gas,  d’electricitat
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Reglamento  san itar io  de l  Munic ipio  de Sardanyo la” (1925)  

A l’article 3 ja s’especifiquen les característiques de la via pública, la 

urà de seguir, a partir d’ara, aquests patrons, ja siguin carrers 

Sud dels carrers, amb un marge de tolerància 

cap a l’oest  per tal d’aconseguir la màxima incidència de sol.  

orcional a l’amplada del carrer 

Carrers rectilinis amb pendent longitudinal màxima del 4% als 

carrers principals i  del 6% als secundaris, deixant un 8% als 

’aigües pluvials i  de 

vegueram disposades als costats 

segons la zona- per  

s  d’aigua i  gas,  d’electricitat  
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- Etc 

 

A l’article 4 entren a definir els aspectes que ha de complir qualsevol 

habitatge:  

 

- Condicions de ventilació i il · luminació òptimes, on s’especifica 

que tota peça habitable haurà de tenir comunicació directa amb 

l’exterior per mitjà d’un balcó o d’una finestra d’un metre i mig 

quadrat  com a mínim 

- Alçada de les habitacions entre 2,8m i 4m 

- Disposició de cuina i habitació en compartiments separats de la 

resta de la casa 

- Sequedat tant del sòl  on estigui edificat  com dels materials amb 

que esà construït .  Les cases edificades en terrenys humits 

hauran d’aïllar el pis inferior del terreny natural mitjançant una 

càmara d’aire 

- Els murs hauran de ser refractaris de la humitat, permeables a 

l’aire i  aïllants tèrmics 

- Condicions específiques d’habitatges de famílies amb fil ls; de 

paviments possibles;  d’altells , lavabos,  cuines, etc 

- Coordinació de totes les edificacions amb el clavegueram 

públic 

 

I un llarg etcètera on també s’especifica la negació al  davant 

d’iniciatives particulars de reformes del sòl i  del número de plantes de 

l’edifici, dels soterranis sense la respectiva llicència, i  explica els 
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processos legals. Això posa de manifest la rígida intervenció de 

l’administració en aquest  tipus de procés evolutiu urbà.  

Evidentment, aquest  document és una proba de la influència que havia 

causat sobre Cerdanyola la tendència dels planejaments d’eixample que 

estaven tenint lloc a Barcelona i a les ciutats grans de l’àrea 

metropolitana.  

De fet, s í que es pot parlar d’un creixement híbrid entre el creixement en 

forma de ciutat jardí  i  eixample. La diferència bàsica en la definició dels 

elements de creixement és que a l’eixample la parcel· lació es dona abans 

de la urbanització i en el cas de les ciutats jardí és una operació 

conjunta. Això, però no ho podem veure a posteriori , però sí que podem 

deduir els  trets  pertanyents a cadascun dels creixements. Ens disposem a 

analitzar el plànol annex “P2: Anys 20 i 30” contrastant-lo amb el 

document “DN4. Catàleg 108: Plans parcials” de l’arxiu municipal:  

- El barri de Baix, que ja tenia una morfologia en polígons 

industrials , fet que ja avançava les directrius de creixement que 

seguiria. Així ho va fer: quadrícula no quadrada, però sí 

rectangular i  regular estesa una mica cap a l’est . En aquesta 

extensió ja no es tracta de polígons industrials , si no de 

mansanes d’habitatge massiu que segueixen els patrons de 

ventilació i il · luminació dels eixamples; això es pot observar en 

els patis interiors de les mansanes. Al Catàleg 108 consta un  

projecte per a una part del Barri de Baix, concretament la 

prolongació de la Avinguda Adam i Eva, l’any 1926 per part de 

la promotora Ana Castañé.  

- El 1923 es presenta el plànol per al projecte d’eixample entre el 

barri de Dalt i  l 'antiga Casa Giralt,  aquella casa que al plànol 

“P1: Finals del s .XIX i  principis del s.XX” apareixia aï llada al 

sud del barri .  Aquesta és, juntament amb el barri de Montflori t,  

el creixement més extens que té Cerdanyola en aquesta època. 

És molt representatiu d’aquell híbrid entre ciutat jardí  i  
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eixample del qual  parlàvem. Podem observar la tendència 

d’eixample en la morfologia infraestructural: quadrícula 

rectangular que segueix la direcció marcada pel carrer de Sant 

Ramon i presenta alguns xaflans. En el  cas de les edificacions 

observem que les mansanes més properes al carrer de Sant 

Ramon i més a l’est  sí que son blocs d’habitatge massiu, però 

quant més ens allunyem des d’aquest  punt cap a la casa Giralt o 

cap a l’est ens trobem amb les cases unifamiliars pròpies de la 

ciutat jardí  anglessa.  

- El 1926 es presenta a l’ajuntament el pla d’urbanització "Mas 

Banús", a càrrec del promotor Daniel Molner Duran. 

Efectivament, aquí neix el barri Banús, l loc on es troba 

actualment la policia local . El  tipus d’edificació sí que és en 

forma d’eixample, però en la mida de les mansanes només 

manté el  l’amplada d’aquestes.  

- Axialment al  Passeig Cordelles, és a dir, oblic a la direcció del  

carrer de Sant Ramon, també hi ha un tímid però definit 

creixement en eixample. En aquest cas no és mixt i ,  tot i  que un 

altre cop la mansana és rectangular i  no quadrada, es tracta 

d’una parcel · lació massiva que trigarà anys a consolidar-se. Hi 

ha una reproducció quasi paral· lela a l’est:  axialment al  carrer 

Santa Ana hi creix un barri que té la peculiari tat  de ser mixt 

entre creixement d’eixample i polígon industrial.  Un barri tot  

de carrers d’esquena, en aquest cas, al riu; un carrer d’esquena 

és aquell que creix a partir d’un element impossible d’evitar, el  

qual marca unes directrius (una via de ferrocarril ,  un riu, etc.  

serien exemples d’aquest tipus d’element que no deixa créixer 

més enllà).  
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3.2 Primera industrialització 

 

Cerdanyola i Ripollet van patir  un procés d’industriali tzació conjunt 

degut a la seva proximitat, la qual feia que qualsevol canvi en aquest  

sentit afectés a treballadors residents a ambdós municipis.  

Tot i  això, i  malgrat tenir organitzacions econòmiques molt  semblants,  

Cerdanyola va agafar la davantera gràcies, especialment, a la instal· lació 

el 1907 de Manufactures Eternit (col · loquialment coneguda con la 

“Uralita”), dels germans republicans Roviralta. Aquesta empresa es 

dedicava a la fabricació d’uralita i  va ser responsable d’un important 

nombre de llocs de treball; obviament, dels dos pobles. Concretament al 

1935 la fàbrica d’uralita comptava amb 102 treballadors (tots homes).  

El procés costaria d’arrencar i,  més tard, s’hi instal· larien algunes altres 

factories molt més modestes, però la gran majoria no resistiria gaire 

temps. Una proba, com a exemple d’això, és que el 1931 hi ha registrat a 

l’arxiu municipal de Cerdanyola el tancament de dues d’aquestes 

fàbriques (Senyors Umberts i  Lena, S.A., que es dedicava a les arts  

decoratives) (Josep Lluís NegreiraVerjillos, 2006).  

Sembla lògic que al  principi (a la dècada dels anys 10), quan es van 

començar a instal · lar les primeres fàbriques, fos difícil d’arrelar un 

canvi com aquest en una societat que encara no tenia una funció 

residencial sòlida. De fet, va haver de produir-se primer l’eixamplament 

del nucli urbà durant els anys 20 per tal  que Cerdanyola tingués un pes 

residencial suficient , és a dir, mà d’obra que fos capaç d’assumir i fer                    

créixer la indústria.  

A Ripollet  el motor econòmic de la industrialització es basava en els 

molins de cartró. Proba d’això és el registre de treballadors del 1935, on 

hi consten com les tres empreses amb més personal de Ripollet el Molí  

Ginestà (amb 17 treballadors i 6 treballadores), el Molí Font (amb 18 

treballadors) i  el Molí d’en Xec (amb 11 treballadors i 2 treballadores).  
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La manca d’un padró actualitzat abans del 1935 fa extremadament difícil  

saber el número i  la proporció de treballadors i t reballadores que 

treballaven al municipi . Podem, però, fer-nos una idea d’aquest nou 

fenomen tenint  en compte que a Ripollet hi havia 30 obreres el 1930 i al  

registre de treballadors de 1935 només hi  apareixen6 (Josep Lluís 

NegreiraVerjillos, 2006).  

Parlem dels anys propers a 1935. Comencem a deixar enrere una època 

on encara s’estava assimilantla capacitat  de continuïtat  indefinida de la 

trama urbana. No és que a partir d’ara ja no sigui important , ans al  

contrari:aquesta tendència de continuïtat infinita i  les directrius que 

havia de seguir ja estaven molt ben marcades i el procés de construcció 

de les eixamples s’aniria completant progressivament i  de forma natural 

durant els propers anys, fet que dotava la indústria de la capacitat 

d’abastir una onada migratòria que fes créixer la demografia.  

 

Figura3-4.  Gràf ica d ’evolució  demogràf ica a  Cerdanyola entre  e ls  anys  1900 i  e l  

1950 (Font :  Idescat )  

A la gràfica podem observar aquest creixement demogràfic provocat per 

l’eixamplament. De fet , el creixement urbà, el demogràfic i l’industrial  

son diferents aspectes del mateix creixement amb una relació entre sí de 

retroalimentació.  

 

                                                           
6
Per a més informació sobre les classes socials consultar el llibre Del somni republicà a la barbàrie 

franquista, d’en Josep Lluís Negreira Verjillos (2006). 
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3.3 Barri de Montflorit 

 

A principis del segle XX Cerdanyola esdevingué un reclam per la 

burgesia catalana:  tant en l’aspecte cultural  (modernisme),  com en forma 

de segones residències de nou, però en aquesta ocasió sense intencions 

d’explotació agrària.   

En aquest període, a més de l’extensió d’eixample, va aparèixer un altres 

tipus de creixement urbà més basat encara en la idea anglesa de la ciutat  

jardí. ABarcelona aquest tipus de creixement va estar de manifest en 

moltes versions, des de la gran residència ben comunicada amb 

l’Eixample i la Ciutat vella, fins la modesta caseta amb pati o jardí  

(Antonio Font,  Carles Llop i  M. Vilanova; 1999).  

Diem ciutat jardí  al  tipus de creixement que comença amb un procés 

conjunt d’urbanització i parcel · lació d’una bona part de sòl rústic 

concebut dins un pla-projecte unitari que marcarà el procés de cara a la 

posterior venda i la respectiva gestió individual en la edificació. El tipus 

d’edificació està previst al pla i,  normalment, són vivendes unifamiliars 

aïllades o en petites agrupacions, però també poden ser blocs 

plurifamiliars (Joan Miró Farrerons,  2011).  

L’adaptació catalana més típica d’aquestes ciutats jardí  és la derivació 

cap a la forma d’urbanització.  S’entén per urbanització aquell procés de 

creixement d’un barri que també respon a un pla-projecte previ 

d’urbanisme  que primer de tot traça el viari; viari que estarà adaptat a 

un terreny més aviat  forestal i/o de muntanya, ja que les urbanitzacions 

solen tenir una situació al lunyada del nucli urbà. La direcció dels carrer 

ve condicionada per la dura topografia, és a dir, el viari sol  seguir les 

corbes de nivell  per tal  que no es creïn pendents massa pronunciades 

(Joan Miró Farrerons, 2011).  

Més tard es passa a la venta de parcel · les de mides variables,  segons les 

necessitats  i/o capacitats dels compradors, però d’acord amb la norma, la 
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qual és flexible en aquest  aspecte. L’últim pas seria l’edificació, que 

normalment es tracta de vivendes unifamiliars aï llades (Joan Miró 

Farrerons, 2011).  

D’aquesta manera,  va començar a néixer el barri de Montflori t,  un barri ,  

bàsicament, de segones residències de gent adinerada. Compleix les 

característ iques abans esmenades:  

- Es troba aïllada del nucli urbà de Cerdanyola, al sud-oest 

d’aquest  i  connectat  amb ell  per l’Avinguda Flor de Maig.  

- La forma de l’edificació de cada parcel · la és de una sola casa 

envoltada de terreny (jardí , hort, piscina, etc.), és a dir,  

habitatges plurifamiliars.  

- Carrers marcats per les corbes de nivell per tal que no es creïn 

pendents massa pronunciades.  

- La urbanització prèvia a l’edificació. Això es pot observar 

comparant el plànol “P2: Anys 20 i 30”,  on es veu clarament la 

carretera seguint  les corbes de nivell sense gairebé cap 

edificació, amb el “P4: Anys 60 i 70” on ja s’ha produït aquesta 

parcel · lació i la posterior edificació i llavors sí que es veu com 

han sorgit edificacions noves.  

 

S’ha de remarcar que Flor de Maig és una avinguda i  com a hall  d’una 

ciutat aquestes solen tenir un caràcter molt estètic en comparació a la 

majoria de la resta de carrers.  En aquest cas és obvi ja que es tracta 

d’una via llarga,  amplia i amb arbres a tots dos costats que provoquen 

una ombra molt acollidora. Com avinguda també accedeix directament al  

carrer Sant Ramon. 

Al document “DN4. Catàleg 108: Plans parcials” de l’arxiu municipal  

(adjunt als annexos) està registrat el primer projecte (sense plànols) d’en 

Luís Riera Modolellper demanar una llicència d’urbanització a 



  Capítol 3. Segon quart del segle XX 

Pàgina 40 de 84 

 

Montflorit i  data del 1921. Tot i  no tenir plànols, a continuació hi ha una 

secció a mà alçada d’un carrer tipus de Montflorit que ens van deixar 

escanejar.  

 

Figura 3 -5.  Secció  t ipus  de carrer  pe l  projec te  d ’urbanitzac ió  de l  barr i  de Montf lor i t  

(1921)  (Fo to:Antonio Díaz)  

 

Parlàvem al principi d’aquest apartat del reclam cultural modernista que va esdevenir 

Cerdanyola i és que, precisament, aquest modernisme té l'origen en la funció d'estiueig. 

Aquesta època, data fins als anys 30 aproximadament,va atraure burgesia i intel·lectuals 

barcelonins, i entre els arquitectes modernistes que van treballar al municipi destaquen 

Gaietà Buïgas, Eduard M. Balcells, Marcel·liàCoquillat, Ferran Cels, el mestre d'obres 

Josep Graner, Joan Rubió i Bellver, Cèsar Martinell, i Lluís Muncunill. 

Gaietà Buïgas Monravà va reformar el castell de Sant Marçal i és l'autor de molts 

edificis de la ciutat. El seu nebot Eduard Maria Balcells va ser arquitecte municipal a 

partir de 1905 i va realitzar moltes obres modernistes. En aquest context familiar se 

situa l'enginyer Carles Buïgas, autor de les fonts lluminoses Art Déco de Montjuïc. 

Una part important del patrimoni arquitectònic va desaparèixer a partir de la dècada de 

1960 arran de l'especulació urbanística i la transformació en ciutat dormitori. Entre el 

que s'ha conservat destaquen la Casa Mongay, la Casa López, la Casa Dolors Balcells i 
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les Escoles, totes les obres d'Eduard Maria Balcells; la Torre Vermella, Can Llopis i el 

Castell de Sant Marçal; la Casa Vinyals (actual Escola de Música), de Ramon Puig 

Giralt, o el Panteó Fatjó, entre d'altres (web “Art NouveauEuropeanRoute”, 2009). 

 

3.4 La línia de ferrocarril “Barcelona-Vallès” i el barri de Bellaterra 

 

Als anys 20 Terrassa i Sabadell ja s’havien consolidat com a potència 

industrial del Vallès.  Com a conseqüència d’això, es va crear 

l 'actual  línia Barcelona-Vallès, la qual està formada pels ferrocarrils que 

van construir “Ferrocarrils de Sarrià-Barcelona” (com el seu propi nom 

ens diu, connectava Barcelona  amb Sarrià), línia que es va inaugurar 

el 23 de juny de 1863; juntament amb els que va construir Ferrocarrils de 

Catalunya (FCC) (connectava Sarrià amb Terrassa i Sabadell) i  es va 

inaugurar el 1921. Aquesta Línia Barcelona-Vallès tenia la funció de 

connectar directament Barcelona amb el  Vallès Occidental  travessant 

la serra de Collserola (web de FGC, 2010).  

Aquesta línea de ferrocarril  travessava Cerdanyola per la seva cantonada 

nord-oest: el t ram “Sant Cugat”-“Sabadell Estació”. Tot i  que la línia va 

ser inaugurada el 1921, no va entrar en va entrar en servei fins 

l 'any 1922. Aquesta línia passava per dintre dels límits polítics de 

Cerdanyola, sí,  però encara no hi parava pas; no va ser fins que 

comencés a néixer Bellaterra.  

Bellaterra és el  barri situat  més al nord-oest de la trama central  de 

Cerdanyola i que, actualment, es troba separat d’aquesta per la UAB, a 

traves de la qual es comunica amb la resta del municipi. Actualment 

també es pot comunicar amb la C-58 a través de la nova rotonda 

instal· lada on coincideixen els límits polítics de Sabadell,  Barberà i 

Cerdanyola.7 

                                                           
7De moment, aquesta rotonda és la segona més gran de tota Europa i la primera de tota la Península 

ibèrica. 
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El procés de creació del  barri  sorgeix de la iniciat iva del  farmacèutic del  

poble,  el senyor Bartomeu, qui estava casat amb la filla del  propietari 

d’uns terrenys de la zona que ara mateix és Bellaterra. Veient que el tren 

passava just pel costat dels terrenys del seu sogre però no hi  parava, el 

1929 va tenir la visionària idea de parcel· lar i  edificar-hi  habitatges per 

tal d’aconseguir que s’hi fes una parada de ferrocarrils. Efectivament, ho 

va aconseguir i ,  el  22 de juny del  1930, es va inaugurar la parada dels 

FCC de “Bellaterra” (Revista Tot Bellaterra ,  2009).  

Com és normal amb la implantació d’una parada de ferrocarril es va 

iniciar un procés de creixement del barri  i ,  a principis dels anys 30, 

arquitectes com Lluís Girona o Emili Sala Pibernat van començar a 

construir algunes cases de segona residència a la zona de Can Domènec. 

El projecte oficial d 'urbanització de la zona, però, no s 'aprovaria fins uns 

anys després:  el 1934. 

El barri és un exemple molt representatiu de les ciutats jardí 

noucentistes que a principis del segle XX es varen començar a formar a 

Catalunya, tals com s’Agaró, al Baix Empordà. El noucentisme va ser un 

moviment literari i  artístic català de principis del  segle XX que, com 

alternativa al modernisme, proposava una exaltació  de la cultura, el  

catalanisme i la integració amb Europa. Es tracta d’un moviment molt  

lligat a la política8 i  l iderat totalment per la burgesia. Això fa que, a 

diferència d’altres moviments de caire revolucionari o amb intencions de 

canvi, el noucentisme tingués una tendència molt més conservadora,  

recolzada econòmicament amb inversions de la Mancomunitat de 

Catalunya (web de la Generalitat  de Catalunya, 2012).  

La major part de la vessant arquitectònica del moviment va tenir lloc a la província de 

Girona, amb arquitectes com el gironí Rafael Masó i Valentí (1880-1935) o Josep 

                                                                                                                                                                          

 
8D’aquest moviment va sorgir Solidaritat catalana, que unia momentàniament diversos grups 

polítics nacionalistes catalans, carlins i republicans, que tenien en comú el seu catalanisme.  
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Goday i Casals (que també va aplicar-ho molt per Mataró i Barcelona), els quals també 

van actuar a Cerdanyola (Ramon Reixac i Puig, 2006). 

Òbviament, tot el procés es va allargar durant tota la dècada i les següents, fins 

esdevenir un nucli urbà amb identitat pròpia que reclama la seva independència respecte 

de Cerdanyola9, de fet, la seva població arribava fins a 2.686 habitants el 2013. Tal com 

va dir l’ex-alcalde  de Cerdanyola Antoni Morral (2008): 

 

“Amb els anys, la urbanització s’ha anat ampliant progressivament i alhora 

distanciant de la vida social de Cerdanyola, fins que, avui, dia 27 de 

juny del 2008, la Comissió de Política Territorial de la Generalitat de 

Catalunya acaba d’aprovar l'expedient de proposta d'EMD.” 

 

Definició. Entitat municipal descentralitzada (EMD) és el nom que 

rep a Catalunya l'entitat local menor, consistent en un o més nuclis de 

població sense ajuntament propi que es regeixen conjuntament per una 

junta de veïns, al capdavant de la qual hi ha un/a president/a. 

Normalment, les EMD corresponen a antics municipis que d'aquesta 

manera recuperen una part de la seva autonomia perduda, o a nuclis de 

població de prou entitat dins de municipis extensos amb diverses 

localitats al seu interior  (Wikipèdia, 2013). 

 

Des del 1979 la línia de ferrocarril és portada pels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya (FGC). 

  

                                                           
9Per més informació sobre aquest tema es pot consultar la pàgina web del partit independentista de 

Bellaterra “Gent per Bellaterra”: http://www.gpbellaterra.org/. El 22 de Maig del 2011 aquest partit 

polític va obtenir la majoria absoluta més gran de tota Catalunya. 
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4.1 Segona  

industrialització 

 

Com és normal, d’aquest segon procés evolutiu tenim molta més 

informació pel fet de que és més recent, però sobretot pel gran pes que té 

i  el  gran salt  demogràfic que suposa.  

El procés evolutiu des dels anys 30, on vam deixar aquella primera 

implantació industrial,  fins als 50 es veu molt influenciada per la Guerra 

civil  espanyola, la qual va modificar les característiques del  procés 

migratori dins l’estat .  
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L’arribada a partir de l’any 1950 a Barcelona de persones procedents de 

la resta d’Espanya es veurà causada en major part per l’expulsió des del  

territori  d’origen que no pas per les necessitats de recursos humans, tot i  

que també; la motivació econòmica queda ben reflectida en el fet  que les 

poblacions, sense comptar Barcelona, que més augmenten 

demogràficament son aquelles que tenen indústria i  transport públic,  

mentre que les zones més rurals perden població (Antonio Font, Carles 

Llop i M. Vilanova; 1999).  

Aquesta flux constant de persones significarà una quanti tat de mà d’obra 

barata com mai s’havia vist  fins ara,  cosa que tindrà importants efectes 

molt importants en quant a l’ocupació del  sòl  i  l’habitatge. Les zones 

que més creixement immigratori experimenten són el Barcelonès i tota la 

via de la Carretera de Barcelona, és a dir, Montcada i Reixac, Ripollet,  

Cerdanyola del Vallès,  Barberà del Vallès i especialment Sabadell  

(Antonio Font,  Carles Llop i  M. Vilanova; 1999).  

A Cerdanyola, però aquest procés no es va donar fins ja trobar-nos a cavall entre la 

dècada dels anys 50 i la dels 60 com a conseqüència del col·lapse urbà de Barcelona. De 

fet, al plànol “P3: Anys 40 i 50” podem veure aquest estancament en la evolució urbana, 

on només destaquen la creació d’infraestructures per a futures urbanitzacions i/o ciutats 

jardí. Es veu l’esquelet de carrers que conformaran a les següents dècades el barri de 

Serraparera i el ciutat jardí de Canaletes amb un creixement radial. Al document “DN4. 

Catàleg 108: Plans parcials” de l’arxiu municipal consta l’expedient de “Urbanització 

terrenys procedents de Mas Serraperera” a nom  d’Eduard M. Balcells Buïgues al 1943. 

També hi destaca el començament de la 2a industrialització de 

Cerdanyola amb una ampliació del barri de baix cap al nord tot seguint  

la direcció de la carretera de Barcelona, amb polígons industrials vora la 

carretera i quan et  separes de la carretera apareixien habitatges en bloc.  

Segons les paraules textuals d’Antonio Font, d’en Carles Llop i d’en M. 

Vilanova al seu llibre “La construcció del territori metropolità.  

Morfogènesi  de la regió urbana de Barcelona”:  
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“L’any 1950 va representar el moment de màxima 

concentració de població al municipi  de Barcelona en 

relació amb la regió metropolitana (65,1%). A partir  

d’aquest moment es pot considerar que comença el procés 

de metropolitanització, en que el creixement de la població 

serà proporcionalment més important en altres punts de la 

regió que a la mateixa ciutat central” .  

 

El 1953 s’aprova el “Pla comarcal de Barcelona i  la seva àrea 

d’influència” on es posa definitivament de manifest el reconeixement de 

la potència urbana i  administrativa fora de la ciutat  de Barcelona.   

Els anys 60 són clarament els que més creixement demogràfic presenten, 

que, en el cas de Cerdanyola, arriben a triplicar la població passant de 

6.455 habitants l’any 1960 a 19.945 habitants al 1970. Efectivament, ho 

podem comprovar comparant el plànol “P3: Anys 40 i 50” amb els dos 

següents,  on es veu una clara “inundació” edificativa.  

 

Figura 4 -1.  Gràf ica  d ’evolució  demogràf ica a  Cerdanyola entre  e ls  anys  1940 i  e l  

2010 (Font :  Idescat )  

 

Com a estadística representativa de l’AMB en general , l ’edificació 

corresponent a la primera meitat del segle XX suposa el 20% del total de 

l’edificació censada el 1990.  
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Efectivament,  analitzant el plànol “P4: Anys 60 i  70” veiem que 

l’expedient de “Urbanització terrenys procedents de Mas Serraperera” a 

nom  d’Eduard M. Balcells Buïgues del 1943 ha esdevingut als anys 60 

en la creació del Barri de Serraparera o, com es diria als seus inicis,  

urbanització Vilcom-Serraparera. El barri donava una sortida a les 

necessitats  d’habitatge que trobaven els immigrants, ja que en aquell  

moment el cost d’una hipoteca per adquirir una casa amb jardí era molt  

baix (500 pessetes aproximadament) i  el  d’un terreny encara més (100 

pessetes) (web de l’AA.VV. de Serraparera,  2013).  

Això, en tot l’AMB, deriva en el fenomen de l’autoconstrucció, que a 

Cerdanyola es materialitza sobretot  en el barri de Serraparera i el de 

Serragalliners;  dos barris en forma d’urbanització que presenten un 

planejament marcats per la direcció del carrer de Serragalliners que 

començava a  ser important, i  més després de la implantació de les vies 

segregades, com la construcció de l’AP-7 el 1969, fet que augmentaria el  

flux d’entrada al  municipi per aquesta via (més endavant parlarem 

d’aquestes vies segregades).   

Aquests dos barris de funció íntegrament residencial –i molt allunyats 

del nucli urbà- donaven cabuda a la mà d’obra que donaria servei al  

famós polígon industrial de la Clota, si tuat  al costat  est del barri de 

Serraparera. Comprés entre el barri  de Serraparera i la Carretera de 

Barcelona, aquest és el complex industrial  més extens de Cerdanyola.  

Aquesta tendència en el creixement arriba als anys 70 per acabar 

produint dos fenòmens relacionats entre sí:  l’especiali tzació i la 

interrelació funcional. 

 

4.1.1 Especialització i interrelació funcional 

L’especialització és la concentració de l’edificació per la funció, 

sobretot residencial i  industrial, i ,  per conseqüència,  la segregació per 

funcions:  van aparèixer el que en direm “ciutats dormitori”. Les ciutats o 
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barris que no tenien una activitat productiva molt important es van 

accentuar en la seva funció residencial  al servei de l’àrea central o 

productiva, és a dir, que la majoria dels seus habitants viatjaven 

diàriament a treballar a la localitat  propera que tenia un grau 

d’industrialització més important  (mobilitat obligada).  

Un exemple molt  proper i molt clar d’aquesta especialització és Badia.  

Hi ha corrents populars que, tot i  ser contràries i criticar negativament 

aquesta segregació que comporta l’habitatge en massa, opinen que, 

passades les dècades, s’han potenciat expressions de vida col· lectiva i ha 

esdevingut una unió i un sentiment d’estim al seu poble que s’expressa 

en la festa i la cohesió en quant a la lluita social es refereix (Jesús 

García, 2008).  

La diferència entre una ciutat  dormitori i  un suburbi no sempre està 

clara.  En general , es considera que un suburbi es desenvolupa en les 

àrees adjacents als principals centres d 'ocupació, mentre que una ciutat  

dormitori creix originalment en una zona rural o semi-rural. Aquesta 

distinció es perd quan el creixement urbà uneix a les dues comunitats.  

La interrelació funcional és una derivació molt  natural de 

l’especialització i  la segregació per funcions: si estaven tant marcats 

focalitzats els orígens i destins per a gran part de la població (ja que la 

majoria dels habitants vivia al mateix barri i  t reballava al mateix 

polígon) estava clar que havien de sorgir naturalment rutes comunes i si 

no, s’havien de crear. D’aquí va sorgir el meravellós concepte de la 

Ronda, de les quals parlarem després d’explicar les vies segregades.  
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4.2 Infraestructures 

 

4 .2.1 Vies segregades: AP7, C58 i estació de ferrocarril “Cerdanyola 

Universitat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AP-7, 

també és 

coneguda com 

l’autopista del  Mediterrani , és un eix que comunica tota la costa 

mediterrània des de la frontera amb França fins Algeciras.   

Aquesta autopista forma part de la Xarxa de carreteres europees 

coneguda com E-15 i té trams de peatge i  trams lliures.  També forma 

part de la Xarxa de carreteres de l’estat  espanyol (RCE) i està gestionada 

per la Direcció general de carreteres del  Ministeri de foment o, en els 

trams de peatge, per la corresponent empresa concessionària d’acord amb 

el contracte signat.  

El primer tram va ser inaugurat el  1969 i  connectava la part més 

occidental de Barcelona amb Granollers a través del corredor prelitoral 

tot travessant el  Vallès Occidental des de Rubí fins Barberà del  Vallès.  
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En arribar a Cerdanyola entra per la part  nord-oest i  surt per la part més 

del  nord, separant,  així, la UAB i  el barri de Bellaterra de la resta del  

municipi .  

L’accés al municipi des de l’AP-7 és a través del  Carrer de 

Serragalliners, el qual , tot i  no tenir una estèt ica molt pròpia de les 

avingudes, complia la funció d’absorbir el flux provinent de Barcelona.  

No cal dir que la implantació de l’autopista va suposar una gran millora 

de les comunicacions tant entre Cerdanyola i Barcelona com entre 

Cerdanyola i la resta de municipis compresos al l larg del tram del 

corredor prelitoral que va des del riu Llobregat fins al Besòs. De fet , és 

podria fer un símil i  dir que hem tornat  a aquelles dues directrius que 

100 anys enrere van marcar la gènesi de tot el  procés evolutiu urbà de 

Cerdanyola: el camí de Sant Cugat i  la Carretera de Barcelona; la 

diferència és l’escala. El camí de Sant Cugat prolongava Cerdanyola cap 

a l’oest a través del corredor prelitoral  i  l’AP-7 compleix la mateixa 

funció a un nivell d’eficiència molt millor, però amb la mateixa direcció, 

de fet al “Plànol annex núm. 4: Anys 60 i  70” es pot apreciar que gairebé 

són paral· leles aquestes dues vies.  

Amb la C-58 passa el mateix, però respectivament amb la carretera de 

Barcelona, finalitat  de la qual  era unir Terrassa, Sabadell , Cerdanyola, 

etc. amb Barcelona a través de la bretxa del Besòs. Al mateix plànol 

esmenat al paràgraf anterior també podem veure que són paral· leles 

aquestes dues vies. La proporció entre elles es manté igual  que en el 

primer símil.  

La C-58 és una autovia que uneix Barcelona amb Sabadell  i  Terrassa, on 

passa a ser una carretera secundària, ja que la principal  és la C-16 

(aquesta última va fins a Manresa i Berga). Estem parlant d’un dels eixos 

viaris més transitats de Catalunya, cosa molt lògica si parem atenció a la 

importància demogràfica i  econòmica de les poblacions per les quals 

passa aquesta via.  
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El seu planejament va sorgir per recomanació del  Banc Mundial, que el 

1970 concedí un crèdit de 30 milions de dòlars per a la seva construcció.  

Efectivament, la construcció d’aquesta s 'inicià un any més tard, i  al cap 

de tres anys més l 'autovia entrava en funcionament.  

La C-58 entra a Cerdanyola per la part més est , on es troben Ripollet i  

Cerdanyola al  final  del  riu sec, confluint també amb la línea de 

ferrocarril.  Actualment, des de la C-58 hi ha dos accessos a Cerdanyola: 

un a la part est, el  qual es bifurca en tres branques d’accés;  i  l’altre al  

nord, a través del Baricentro.  

A la dècada dels anys 70, però, només hi havia una manera d’accedir a 

Cerdanyola venint de la C-58: la unió amb la carretera de Barcelona. 

Aquesta és una de les tres branques que ja s’ha dit que acabarien 

existint;  les altres dues són la Ronda de Cerdanyola i l ’Avinguda de 

Canaletes (les analitzarem a l’apartat  de Rondes).  

S’ha d’aclarir que Cerdanyola mai no ha continuat  creixent cap a l’est 

des del barri de Baix i això és degut a la frontera constructiva que 

suposa el Riu Ripoll. Més tard, aquesta frontera,  que també ho era 

política ja que separava de manera natural Cerdanyola de Ripollet, es va 

veure reforçada amb la implantació de la C-58.  

El 1982 es crea la línea de ferrocarril Castellbisbal/el Papiol-Mollet per 

evitar que tots els trens de mercaderies passessin per Barcelona. No va 

ser fins el 1995 que no va donar servei de transport de passatgers per tal  

la UAB amb Barcelona; així va néixer la parada “Cerdanyola 

Universitat”, emplaçada entre la UAB i Serraparera.  

La línia,procedent de Castellbisbal  o del  Papiol al  sud-oest i  que passa 

per Sant Cugat, té una bifurcació al  seu pas per Cerdanyola: pot 

continuar amb el seu recorregut original  i  acabar a Mollet del Vallès al  

nord-est , però també està connectada fent  un gir cap al sud-est  amb 

l’antic ferrocarril de Cerdanyola de la línia Barcelona-Terrassa, passant 

per l’estació Cerdanyola del Vallès(antiga parada “Sardañola-Ripollet”).  
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4.2.1Rondes i avingudes 

Una via del t ipus ronda te un recorregut circumval· lant als teixits urbans 

per tal de donar continuïtat de trànsit a aquests i  alleugerar les 

sobrecàrregues de circulació a l’interior.    

A Cerdanyola estan molt clares les rondes que hi ha. De fet , a l’últim 

plànol dels annexos,  “P5:Finals del s .XX i principis del XXI”, es veu 

clarament quina és en cada cas la infraestructura segregada que porta el  

flux cap a cada ronda i/o avinguda; parlarem d’aquest plànol durant tot  

aquest  apartat .  

De tot el conjunt del viari del municipi, la via que compleix més 

fidelment les característiques d’una avinguda és l’Avinguda primavera, a 

la seva part  més oriental, és a dir,  entrant  des de la Carretera de 

Barcelona cap al nucli urbà deixant enrere l’estació de ferrocarril .  Una 

d’aquestes característiques és l’amplitud, tant  de voreres com de calçada; 

una altra és la quanti tat de parcs infantils  amb arbrat que trobem a banda 

i banda (només en el  primer tram entre l’estació i la Plaça de l’Estatut10 

en trobem cinc), cosa que fa molt  estèt ic el carrer.  

Les altres dues avingudes de Cerdanyola haurien de ser el propi carrer de 

Sant Ramon en la seva part oest i  Serragalliners. És molt explíci ta 

l’evolució de la tipologia de carrer de la via Serragalliners, ja que en ser 

prolongada i  travessar l’AP-7 canvia a dir-se Avinguda Serragalliners, ja 

que suposa una entrada cap a Cerdanyola. El carrer Sant Ramon, en 

canvi, no acabarà exercint en aquest  sentit,ja que des de l’adaptació dels 

carrers als automòbils, el Carrer Sant Ramon es queda peti t  i  no pot 

abastir un flux important  d’entrada, de fet,  ja passat  el 2010 es fan 

reformes que fan el carrer d’un sol carri l  de circulació i aquest és en el  

sentit de sortida de la ciutat .  

                                                           
10La Plaça de l ’Estatut  conté el  monument més emblemàtic  de Cerdanyola:  Monument  

a  Lluís Companys,  obra de Salvador  Mañosa i  Jané (1945) ,  és una es tructura de 
meta l l  en fo rma de l le tra  ce  en commemorac ió  del  pres ident  Lluís Co mpanys  (1882-
1940) ,  a  més  d ’una re fe rència  –segons la  l lengua popular - tant  a l  propi  municip i  de  
Cerdanyola  com a Catalunya .  
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En quant a les rondes, també en distingirem tres: la Ronda de 

Cerdanyola, L’Avinguda Canaletes i la Ronda de Serraparera 

“La Ronda de Cerdanyola” fa referència a la unió de la pròpia Ronda de 

Cerdanyolaamb la prolongava cap a la Avinguda Primavera, de tal manera que era 

perfecte per accedir als dos nuclis de la ciutat: l’ajuntament (antic barri de Dalt) i 

l’estació (antic barri de Baix). Compleix la funció d’accessibilitat cap a punts vitals del 

nucli i també el circumval·la. La seva eficiència es veu reforçada amb la connexió final 

de l’Avinguda Primavera amb el  Carrer Santa Rosa i l’Avinguda del Parc 

tecnològic consecutivament de cara a acabar a la BV-141311.  S’ha de dir 

que, per tal de donar continuïtat a la ronda, es crea, al final de la BV-

1413 (arribant a Cerdanyola), aquesta bifurcació de l’Avinguda del Parc 

tecnològic,  al  sud respecte el carrer Sant Ramon. 

 

Figura 4 -2.  Extens ió  de la  Ronda de Cerdanyola  

Aquests 4 carrers circumval· len el centre neuràlgic de Cerdanyola, sí,  

però queda tot  un barri  al  sud d’aquesta ronda que justament comença a 
                                                           
11La via BV-1314 també és anomenada BV-1413 segons el sentit de circulació; si aquest és de 
Cerdanyola cap a Sant Cugat, és la BV-1413 i al contrari és la BV-1314. 
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florir: Canaletes. Canaletes és un polígon de vivendes, un nou concepte 

urbanístic.  

 

Definició:  El polígon de vivendes és una actuació de 

creixement urbà massiu amb una funció totalment 

residencial i  de caràcter unitari en l’actuació,  ja que la 

parcel · lació, la urbanització i l ’edificació es donen 

simultàniament, responen a un finançament públic o 

corporatiu donades les seves dimensions.  Existeix un 

control total en l’edificació, la qual és fortament 

diferenciada del viari, tot seguint  uns patrons sanitaris  molt  

definits (Joan Miró Farrerons, 2011).  

 

El barri de Canaletes ja és part del concepte racionalista de l’època de 

finals del s .XX, per tant ja es dissenya amb un eix central de fluïdesa del  

trànsit:  l’Avinguda de Canaletes. Al document “DN4. Catàleg 108: Plans 

parcials” de l’arxiu municipal consta l’expedient de l’any 1967 del “Pla 

parcial  polígon Canaletes (1967-1976)” a nom d’Alfonso Mimó Servent i  

amb el Patronat municipal de la vivenda de Barcelona com a promotor.  

Altres plans parcials similars omplen els vuits de l’interior de l’àrea, 

com per exemple el  “Pla parcial Serraparera dels carrers Sant Casimir,  

Portugal, Francolí , Camp, Felicià, Xarau, Sant Antoni, ALTRES 1966” 

de la promotora SIRACOBASA l’any 1966. 

L’Avinguda de Canaletes és més externa que la Ronda de Cerdanyola,  tot 

i  que és aquesta última la que té un grau més alt de funcionalitat com a 

ronda. Els noms de totes dues vies està ben posat ja que si la Ronda de 

Cerdanyola és més funcional en quant a absorbir gran part  del trànsit 

interior,  l ’avinguda de Canaletes a acabat servint com a via d’entrada i  

sortida del municipi,  útil  per a la comunicació entre la part més sud-oest 

del  municipi i  la C-58. 
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Tant l’Avinguda de Canaletes com la Ronda de Cerdanyola apareixen per 

una raó molt simple:  van ser una conseqüència de la implantació de la C-

58. Per extensió, el barri  de Canaletes, comprés entre elles dues, també 

va tenir el mateix detonant.  

De la mateixa manera que la continuïtat de la Ronda de Cerdanyola 

s’estenia més enllà de l’Avinguda Primavera, l’Avinguda de Canaletes es 

connecta més endavant amb l’avinguda Guiera i més endavant amb 

l’Avinguda Serragalliners, travessant tota la longitud de ciutat fins 

arribar a l’AP-7. 

 

Figura 4 -3.  Extens ió  de l ’Avinguda Canale tes  

 

La Ronda de Serraparera és molt més peti ta, vorejant només la part 

transversal nord-oest  del barri  de Serraparera per tal de donar mobilitat a 

tota la mà d’obra resident en aquest barri  cap al polígon industrial de la 

Clota.  
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4.3 Equipaments 

 

A finals del segle XX, amb la millora infraestructural  tan gran 

recentment produïda, és el moment d’entrada dels grans equipaments, 

tals  com la UAB i  el  Baricentro,  que,  tot  i  no estar aquest últim dins dels 

límits polítics de Cerdanyola, l’inclourem en l’anàlisi per la seva 

indubtable repercussió sobre el  territori i  la gent del municipi .  

En aquest apartat podríem incloure el Parc Tecnològic del Vallès (PTV), 

el qual comença la seva activitat l’any 1989, i  el Sincrotró Alba, però no 

ho farem per una raó molt  concreta.  L’extensió del PTV i  del Sincrotró 

Alba no és molt elevada, de fet,  no es diferencien en especial de 

polígons industrials.  La seva importància neix quan l’englobem dins el  

projecte del Centre direccional i  del Parc de l’Alba, amb totes les 

polítiques i tensions que afecten a la Via verda situada entre Cerdanyola 

i Sant Cugat. Tots aquests temes són part del segle XXI i és per això que 

ho deixarem tot pel següent capítol .  

 

4.3.1 Universitat Autònoma de Barcelona 

A la vall de Moronta, entre el barri de Bellaterra i la resta de la trama 

urbana de Cerdanyola,  es troba el  campus de la UAB (Universitat  

Autònoma de Barcelona), el qual compta amb 12 facultats i  una escola 

universitària a més de les 9 escoles universitàries adscri tes i  els 4 

centres vinculats dependents d’altres insti tucions. La UAB ha esdevingut 

una de les universitats públiques més destacades del  panorama 

universitari  espanyol (Ranking de universidadesespañolas ,  2013).  
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Els seus orígens els trobem l’any 1968, quan va ser decretada per llei la 

seva creació12.  Les obres del campus de Bellaterra,  però, no van 

començar fins el  1970 i  van durar fins la seva inauguració el  1971.  

El 1968 van començar les classes de Filosofia i Lletres, al Monestir de 

Sant Cugat, i  les de medicina, a l 'Hospital de la Santa Creu i de Sant 

Pau. 

El seu nom, “Universitat Autònoma de Barcelona”, és el  mateix que 

prengué la Universitat de Barcelona durant la Segona República 

Espanyola, a partir del  1933 i fins al 1939, que fou dissolta per decret  

arran de l’ocupació de Barcelona per les tropes del general Franco. De 

fet , es tracta d’una referència simbòlica.  

La seva situació també té una explicació política molt curiosa, però, per 

entendre-la, primer cal anali tzar el context de l’època: estem parlant de 

les últimes èpoques del franquisme. L’època compresa entre el 1966 i el 

1969 es coneix com l’aperturisme, període en que es comença a posar de 

manifest la fi  del  règim. Comencen a arribar a les universitats les 

primeres generacions que no havien viscut la guerra civil .  La por del  

govern franquista de possibles revoltes estudianti ls fan que la UAB no 

fos si tuada a Barcelona; per tal que el moviment revolucionari 

estudiantil  no es concentrés ni  s’organitzés s’havia de separar de la 

capital, on es començava a massificar l’alumnat, sobretot a la Universitat 

de Barcelona. La primera promoció de la UAB va comptar amb 147 

alumnes i suposava un nou model, basat en incloure més seminaris 

pràctics amb pocs alumnes (Revista El campus de l 'Autònoma ,  núm. 46. 

2005).  

El seu emplaçament tampoc no és casual:  es va construir en una vall –la 

de Moronta,  al , nord-oest de Cerdanyola- per tal que fos més fàcil a les 

                                                           
12El 1968 van començar  les c lasses de Filosof ia  i  Lletres ,  a l  Monest ir  de Sant  Cugat ,  

i  les de medic ina,  a  l 'Hospi ta l  de la  Santa Creu i  de Sant  Pau.  
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forces repressores rodejar el recinte i aturar una possible revolta 

contrària al règim. 

Analitzant a una escala municipal, podem dir que la UAB és 

l’equipament de més superfície de Cerdanyola: 96 hectàrees de 

finançament públic per més de 900.000€.  

La seva creació fomenta la comunicació viaria entre el nucli de 

Cerdanyola amb Bellaterra a través del carrer de Serragalliners, el qual 

veu reforçada la seva tipologia de carrer:  una avinguda13.  Amb la 

implantació de l’AP-7 ja es posa de manifest la importància d’aquest  

carrer antic, que, a partir de llavors, veuria engreixat el seu flux diari.  

De fet, existeix una obvia i forta relació entre la creació de l’AP-7 i la 

situació de la UAB, la qual està just tocant l’autopista per tal que el 

contacte amb aquesta sigui directe.  

D’una altra banda, de la implantació de la UAB sorgeixen dos punts 

favorables de cara a la accessibilitat de Cerdanyola per la punta nord-

oest deixant de banda l’AP-7 i la columna vertebral d’aquests dos punts 

favorables és precisament l’Avinguda de Serragalliners, que recorre tota 

la longitud de la UAB tot seguint la directriu marcada pel  carrer de 

Serragalliners:  

 

- Una nova connexió amb Sabadell.  

- Una connexió quasi  directa amb Bellaterra.  

 

La importància que ens porta a entretenir-nos tant amb l’Avinguda 

Serragalliners és que, a part de la seva funció principal com avinguda, 

també compleix d’altres: dins de la pròpia UAB compleix una funció de 

ronda  a petita escala i entre Bellaterra i la resta de Cerdanyola suposa 

una via d’enllaç.  

 
                                                           
13Veure l’apartat “Rondes i avingudes” d’aquest mateix capítol. 
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Figura 4 -4.Avinguda  i  Carrer  de  Serraga ll iners  

 

És moltressenyable també la modificació de la línia de FGC del nord-

oest , que rectificaria la seva trajectòria el 1986, després d’una gran 

modernització de la línia, per tal de passar per dins la UAB. Així, al 

plànol “P5: Final del  s.XX i principis del s.XX” es pot veure com la línia 

de ferrocarril gira cap a la UAB, agafant una tonalitat més fosca de lila i  

passant per la nova estació de tren “Universitat Autònoma” de la línia 

S55. 

 

4.3.2 Baricentro 

El 1975, Jos Galán i José Luis Martínez reben l’encàrrec de confeccionar 

el disseny d’un concepte molt innovador a tot l’estat espanyol: un centre 

comercial a les afores d’una ciutat . Fins el moment, la gent estava 

acostumada a fer les seves compres dins de la trama de la seva ciutat i ,  

normalment, això significava no haver d’agafar el cotxe o el transport  

públic (potser amb les excepcions de les grans capitals).  
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Cinc anys més tard, el 20 d’abril del 1980 s’inaugura el Centre comercial 

Baricentro, situat entre les poblacions de Barberà del Vallès, Ripollet i  

Cerdanyola del Vallès.  De fet , el seu nom és degut a que es troba 

justament al baricentre del triangle que formen aquestes tres ciutats.  

El concepte innovador –i generador de molts dubtes entre la societat  en 

un primer moment- és que mai s’havia pogut agrupat tal quantitat de 

botigues i establiments de serveis junts i  amb una varietat tant gran; si 

més no, en una ciutat , l’activitat comercial està més o menys concentrada 

al nucli o nuclis urbans, però mai amb aquestes dimensions i  sempre amb 

una mínima dispersió cap a les zones que en cada moment tenien 

necessitats , com, per exemple,  acurtar les distàncies fins al punt de 

compra. És una característ ica implícita a la pròpia funcionalitat d’un 

establiment del  sector terciari: poder abastir a una demanda. 

El fet  que aquest nou tipus d’equipament pogués tenir lloc troba la seva 

explicació en la millora infraestructural esdevinguda en els anys 

anteriors. De fet, és molt evident la intenció estratègica a l’hora de 

buscar la si tuació per aquest nou centre comercial: l ’encreuament de les 

dues autopistes amb més flux de tota Catalunya i que venen precisament 

de la capital  catalana, és a dir,  l ’AP-7 i la C-58. 

El Baricentro, que el 1980 es va inaugurar amb 46.000m2  de superfície, 

va ser ampliat als anys 90 fins als més de 65.800m2  d’extensió actual . 

Compta amb més de 5.000 places d’aparcament gratuït repartides en tres 

zones de diferents cota cadascuna (Javi Salinas, 2010).  

L’equipament amaga un secret que poca gent coneix i és que a la seva 

implantació estava prevista la construcció d’una estació de tren 

soterrània que es va quedar a mitges aprofitant la nova via de RENFE 

instal· lada uns anys abans al nord (la que té l’estació Cerdanyola 

universitat) . De fet , la major part de l’estructura de l’estació està 

construïda,  però no està habili tat  l’accés des del Baricentro.  A 

continuació s’exposen algunes imatges de les andanes, la connexió entre 

elles i  el que en un principi havia de ser l’entrada a l’estació des de la 

superfície exterior:  
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- Darrera d’aquests contenidors que bloquegen el pas tenim la 

ubicació de l’entrada a l’estació.  

 

Figura 4 -5.  Entrada bloquejada  per  contenidors (Foto :web “Lugares abandonados”)  

 

- Si els saltem podem accedir a veure el  que havia de ser l’accés al  

vestíbul, on també bloqueja el pas un mur de formigó amb un petit  

forat  com a testimoni d’aquell projecte abandonat.  

 

Figura 4 -6.  Accés  al  ves t íbul  (Fo to:web “Lugares abandonados”)  
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- Aquesta és l’andana en un dels sentits de circulació del ferrocarril .  

 

Figura 4 -7.  Andana  (Fo to:web  “Lugares abandonados”)  

- Aquí veiem el passadís de connexió entre les andanes d’ambdós 

sentits.  

 

Figura 4 -8.  Passad ís de connexió entre  andanes  (Foto :web “Lugares 
abandonados”)  

- L’andana en sentit contrari.  

 

Figura 4 -9.  Andana  en senti t  contrar i  (Foto :web “Lugares abandonados”)  
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- I aquí hi  ha la caseta que havia de servir com a taquilla de venta 

de bitllets .  

 

Figura 4 -10.  Taqui l la  per  vendre t ique ts  (Foto :web “Lugares abandonados”)  
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Com a capítol final d’aquest  repàs històric s’ha canviat la dinàmica del  

treball pel propi contingut de l’interval de temps que estudiarem: el  

segle XXI.  

L’evolució urbana té concentrada la major part  de la seva activitat al  

segle XX i ens trobem amb molt poc creixement un cop acabat aquest;  

veient les gràfiques d’evolució de la població es podria dir que s’ha 

arribat a un estancament, un límit demogràfic. Com a molt es podria 

parlar de reformes puntuals i  creixements molt  petits  amb l’excepció del 

Parc tecnològic.  El Parc tecnològic és l’esdeveniment més rellevant del 

s.XXI a Cerdanyola en quant a desenvolupament urbà i és per això que 

s’ha decidit fer un repàs any per any dels esdeveniments més importants,  

tot i  que aquest cas encara està obert .A mode d’introducció del  capítol  

explicarem els orígens del Parc tecnològic.  

L’any 1976 el Pla general metropolità va preveure la construcció de cinc 

centresdireccionals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El concepte de 

centre direccional és unaidea procedent dels “pianiregolatori” italians de 

començament dels anys seixantaadaptada a la realitat del Pla general 

metropolità de Barcelona. Els centres direccionalssón àrees destinades a 

activitats  del sector terciari, normalment de caire administratiu,cultural o  

de serveis.  

Dels cinc centres previstos, el més important va ser el que aniria entre 

Sant Cugat iCerdanyola, que va representar un autèntic projecte de 

centre d’activitat econòmica iadministrativa alternatiu a la ciutat de 

Barcelona. Situat entre aquests dos nuclis urbans, seguint el  curs de la 

riera Major, entre el peu de la cara nord de la serra de Collserola i 

l’eixde la B-30 (ó AP-7), el Centre havia d’acollir la sortida pel nord del  

Túnel d’Horta,esdevenint així un centre de primer ordre d’activitats i  de 

comunicacions amb l’ÀreaMetropolitana de Barcelona. 
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Dit des d’un altre punt de vista, “Centre direccional” és la manera com 

s’ha anomenat elpla parcial que preveu urbanitzar una bona porció de la 

via verda en el termemunicipal de Cerdanyola del Vallès amb l’objecte 

de fer un barri nou que girarà en torna l’expansió del Parc tecnològic del  

Vallèsi amb l’aspiració de ser un referent d’innovacióarquitectònica i 

urbanística. Per extensió també se li  sol dir així al propi territori que 

seràobjecte de d’aquest pla.  

Aquest és un exemple molt clar de confrontació d’interessos entre 

urbanització i conservació del medi natural. Estem a punt de fer un repàs 

intensiu dels processos evolutius d’aquestes tensions i veurem tant els 

impactes negatius com els positius:  

 

Negatius:  

- Destrucció del connector biològic denominat Via verda 

- Pèrdua de sòl agrícola 

- Destrucció dels ecosistemes de la fauna autòctona 

- Amenaça de reobertura del projecte del  túnel  d’Horta 

- Augment del transport privat en la última zona agrícola 

de l’AMB, amb el conseqüent augment de pol· lució 

- Rebuig social al haver-hi  un abocador tòxic 

 

Positius:  

- Millora de la connexió entre: 1) la UAB i Cerdanyola; 

2) l’AP-7 i Cerdanyola i 3) Sant Cugat i  

Cerdanyola 

- Extensió de serveis universitaris  més allà del  campus 
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- Reclam turístic 

- Recerca i avanç científic 

- Vivendes de protecció oficial  

- Generació de comerç 

 

5.1 Anys 2001 i 2002 

 

El 29 de maig de 2001 la Generalitat de Catalunya va fer públic l’acord 

de  govern pel quales feia efectiva la constitució del Consorci  Urbanístic 

del  Centre Direccional de Cerdanyoladel  Vallès. Aquest nou organisme, 

integrat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès il’Institut  Català del 

Sòl havia de desenvolupar el Pla parcial del Centre Direccional i  

lescorresponents modificacions puntuals del  Pla General  Metropolità.  

El 17 de desembre de 2002 ja estava fet aquest pla parcial ,  però dur a 

terme el  projecte suposava la construcció de més de 100 hectàrees de sòl  

industrial, 5.095 habitatges (alguns arribant fins a les 26 plantes), una 

central  elèctrica i un dipòsit dins mateix de Collserola. Tan sols es 

preveia deixar un passadís verd de 400 metres d’amplada entre Sant 

Cugat i  el  Centre direccional,  espai, segons el col · lectiu Via Verda Sant 

Llorenç-Collserola, totalment insuficient per cobrir les funcions del que 

seria una via verda.Quedava així: 
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Figura 5 -1.  Via verda  St .  Llorenç-Col lserola  (2002)  

 

Els impactes mediambientals quetindria l’obra eren evidents. Això 

vaprovocar des d’un principi l’oposició de col· lectius i  entitats en 

relació a la poca consideració ques’estava tenint dels espais naturalsde 

l’àmbit metropolità.  Algunsd’aquests col· lectius eren “Via VerdaSant 

Llorenç-Collserola” o “Consorci  del Parc de Collserola”.  

Aquest primer projecte del Centre Direccional i  l ’ampliació del parc 

tecnològic del Vallès va ser presentat  el 2002. En aquell moment 

governava el PSC, amb l’alcaldessa Crist ina Real Masdéu i el  projecte va 

ser aprovat per l 'Ajuntament de Cerdanyola amb els vots favorables del  

PSC i CiU. Llavors el projecte era una proposta bastant exagerada pel 

que acabaria sent  de veritat.  

De moment, comptava amb un repart iment dels usos del sòl que 

contemplava una superfície mínima de 140 hectàrees destinades a espais 

verds i 17,8 per a equipaments, una superfície màxima de 133 hectàrees 
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per habitatges, indústries i  oficines, i  51,8 ha per xarxa viària i  

protecció.  

Com es pot veure al  plànol següent (imatge 7-2), la major part  del sòl 

edificat es destinaria a locali tzar indústries lligades a la producció de 

noves tecnologies, un espai anomenat Parc de la Ciència i la Tecnologia 

seguint la línia iniciada pel Parc Tecnològic del Vallès, que es 

consolidaria amb la futura implantació d’un laboratori de llum Sincrotró 

en col· laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

 

Figura 5 -2.  Centre  direcciona l  2002  
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Òbviament, van haver reaccions en contra: la Coordinadora Via Verda de 

Cerdanyola va presentar, el  mes de gener del 2001, un plec 

d’al· legacions14.  

 

5.2 Any 2003 

 

Quatre mesos abans de les eleccions municipals, és a dir, el gener de 

2003, el grup de Cerdanyola d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) va 

presentar dos recursos contra la modificació del PGM i l’aprovació del  

Pla parcial del Centre Direccional argumentant que, tot  i  que no 

s’oposaven a la construcció del Centre Direccional,  sí que demanaven 

més presència de zona verda protegida per assegurar la connectivitat  

ecològica de Collserola amb la resta de la Via verda. També demanaven 

més habitatges de protecció oficial en les promocions immobiliàries 

incloses en el  projecte.  

Maig del 2003. Entra al govern de l’ajuntament de Cerdanyola una 

coalició formada per ICV, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i  

Convergència i Unió (CiU). El nou alcalde, Antoni Morral, va obrir una 

via de diàleg amb el  Departament de Política Territorial i  Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya per modificar els acords 

anteriors referents al Centre Direccional i  així ampliar la superfície de 

zona verda.  

El resultat varen ser noves modificacions en tots dos plans de tal manera 

que es triplicava la superfície destinada a la Via verda; més d’1,6 km2  i  

una amplada mínima de 1000 metres. Això va significar que prop del  

50% del Centre Direccional es destinaria a zona verda. Quedaven fixats 

així els  límits d’expansió de Cerdanyola. També es varen reduir gairebé 

2000 habitatges privats i  es van augmentar uns 200 habitatges socials (un 

                                                           
14Si es té interès en veure el plec d’al·legacions el pot trobar a 
www.viaverda.org/al_legacions_Coordinadora_Via_Verda.html 
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25% d’aquest habitatge de protecció oficial seria en règim de l loguer). 

D’aquesta manera es reduïa l’espai destinat a habitatge per cedir-lo a la 

Via Verda i s’aprofitava i es concentrava aquest habitatge el  més proper 

possible al nucli urbà de Cerdanyola. L’alçada dels edificis seria igual i  

es dedicarien les plantes baixes a locals comercials.  En tercer l loc, es 

van potenciar els  usos industrials per a activitats científiques i 

tecnològiques. Veiem tot això en un plànol:  

 

 

Figura 5 -3.  Centre  direcciona l  2003  

 

 

5.3 Anys 2004 i 2005 

 

El mes d'abril de 2004 l 'Ajuntament de Cerdanyola va encarregar 

l 'elaboració de l’Avaluació d 'Impacte Ambiental (AIA) del nou Pla 

parcial , que es va realitzar en paral · lel ala redacció del Pla.  
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Entre el  2004 i el  2005 s 'aprova per tots els departaments definitivament 

el nou Pla parcial i  el general (que finalitzava al 2009 amb un cost  

previst de 120 milions d’euros)amb una reserva d'espai de 6 hectàrees 

per al Laboratori del Sincrotró, així  com totes les mesuresque ja 

modificar 2003. Val a dir que l’únic grup polític que al ple de 

l’ajuntament va votar en contra de la construcció del Sincrotró al Centre 

direccional va ser el  PAS, que proposava fer-lo a dins de la UAB. Així, 

doncs,  el  primer en posar-se en marxa van ser els moviments de terres 

necessaris per la construcció del Sincrotró el mes de maig.  

El sincrotró consist ia en un gran accelerador de partícules en forma 

d’anell d’uns 250m de perímetre que havia de permetre l’estudi de les 

propietats microscòpiques de lespartícules subatòmiques.  Es tracta, 

doncs, d’una espècie de microscopi a través del qualels científics 

investiguen sobre l’estructura bàsica de l’Univers.  El sincrotró Alba és 

elprimer laboratori d’aquest tipus de l lum que hi ha al sud d’Europa. 

El Pla també preveia higienitzar i  segellar l’abocador existent a Can 

Planes i fer-ne un denou, així com la creació de quatre centrals 

generadores d’electricitat i  aigua calenta i una central de recollida 

pneumàtica d’escombraries.  

Es va concretar com seria la unió entre la UAB i el Centre; es faria amb 

la construcció deponts per damunt de la B-30, que connectaria amb 

l’antiga BP-1414, i  l 'ampliació a dos carrils per a cada sentit de la 

carretera entre Cerdanyola i Sant Cugat (ó BP-1314). El pontva ser el  

següent resultat  físic, que es va inaugurar el  3 de desembre de 2004. 
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Figura 5 -4.  Centre  direcciona l  2002  

 

5.4 Any 2007 

 

Aquest  és un any molt important perquè si el cas del Centre direccional 

ja portava polèmica,  a partir de llavors es va multiplicar tot . Febrer de 

2007: Just a la zona on estava destinada la construcció del Parc de la 

Ciència, Montserrat  2, és descobert un abocador de residus orgànics i 

inerts que contenia fibrociment, el qual contrariava el Pla parcial ja que 

ara deixava de ser una zona edificable.   

L’abocador tenia una extensió d’11,9 hectàrees i una profunditat de 5 

pisos. La versió oficial és que l’ajuntament de Cerdanyola no tenia 

constància de la existència d’aquest abocador tòxic. Es van engegar 

estudis per rehabilitar el terreny a fi de construir el parc. Aquest mateix 

mes es va presentar a concurs públic les bases per a l’anàlisi,  avaluació i 

definició del projecte per a reparar els terrenys. Es preveia iniciar les 

tasques d’higienització a començament del 2008. Per la seva part , 

L’Associació Cerdanyola Via Verda va convocar una passejada com a 

manifestació en contra.  
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Paral · lelament al cas de l’abocador, comença la urbanització:  

desdoblament de la carretera Cerdanyola – Sant Cugat i  connexió 

d’aquesta a la B-30. Es preveia que les obres s’acabessin el  2009 i que 

tinguessin un pressupost de 66 milions d’euros. Tenint en compte els 

impactes mediambientals es preveuen aqüeductes per a que pugui passar 

la fauna. 

Al mes de setembre es fa una segona modificació del  pla parcial:  

- Ampliació del perímetre al  voltant de la masia de Can 

Fatjó 

- Ampliació de la zona esportiva 

- Requalificació del  terreny de la zona Montserrat 2, que 

passava d’urbanitzable a sòl per a espais l liures 

- Reducció de la superfície destinada a habitatges de 

protecció oficial (encara eren 240 més dels previstos al  

primer pa parcial) 

 

Ara mateix el projecte preveia 1.900.000 m2 de sostre total, del  qual el  

70% es valorava com a sostre productiu, el 24% com a sostre residencial 

i  el 6% com a sostre comercial . Tot i  el cas de l’abocador, la cosa 

pintava bé i moltes organitzacions s’animaven a fer pactes i convenis 

amb la Generalitat o amb qui fos: la Caixa, per fer centres de tecnologia 

per als seus interessos; el consorci de Foment de les Arts i  el Disseny, 

per dur a terme una promoció de 750 habitatges; la UAB i  l’Ajuntament 

de Cerdanyola, per incloure alguns serveis universi taris dins del Parc 

Tecnològic.  
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5.5 Any 2010 

 

El 2009 ja s’havia rebatejat el Centre direccional com a Parc de l’Alba, 

fent referència al Sincrotró, que havia d’entrar en funcionament l’any 

següent. I així va ser, al març de 2010 es posa en funcionament el  

Sincrotró Alba.  

El mes de setembre de 2010, el Parc de l’Alba va terminar les obres de la 

seva primera fase d’urbanització que comprèn els carrers i  espais més 

representatius del futur Parc de la Ciència i la Tecnologia (que inclou la 

renovació de la carretera BP-1413 ó BP-1314, segons per on es miri) .  

En relació a l’abocador de Can Planes, la possibilitat de buidar-lo queda 

descartada i la solució proposada es basava en la col · locació d’un mur de 

formigó en el perímetre de l’abocador i un segellat en superfície; el cost 

era d’uns 35 milions d’euros. Sobre aquest  espai hi hauria una zona 

verda i  ben a prop es construirien uns 4.000 habitatges.  

Durant els mesos següents estava previst iniciar l’execució de moltes 

coses més i continuar el ritme que es portava fins llavors, però el més de 

Juny de 2010 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va 

dictar dues sentències que van anul· lar el Pla parcial que l’Ajuntament 

de Cerdanyola i  la Generalitat havien aprovat el 2005 per desenvolupar 

el Centre Direccional de Cerdanyola. La sentència declarava nuls els 

planejaments per la vulneració de tres lleis: la d’urbanisme, la de 

patrimoni cultural i  la d’avaluació ambiental (ja que el  pla urbanístic es 

va aprovar sense haver estat  sotmès al  procediment d’avaluació 

ambiental  corresponent).  

Tot i  la sentència, a mitjans del mes de novembre, es van començar a 

comercialitzar les parcel · les del Parc de l’Alba de la primera fase.  

Durant el 2011 es preveia iniciar la urbanització dels carrers del nou 

barri  residencial  i  la finalització de la restauració del connector ecològic 

del Parc de l’Alba, però no ha passat. A hores d’ara la cosa està ben 
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parada pel tema de l’abocador i s’està a l’espera de que es voti un Acord 

de Ple important per la ciutat: sol· licitar com a Ajuntament que la 

Generalitat declari sòl contaminat l 'Abocador de Can Planas.  
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La conclusió més profunda i ,  alhora, més general que es pot extreure 

després de la present tesina és la relació que existeix en tot moment 

entre les infraestructures i el creixement urbà. Al cas de Cerdanyola 

queda patent des de la gènesis de tot el procés evolutiu amb la Carretera 

de Barcelona i el Camí de Sant Cugat, els quals floreixen en el Barri de 

Baix i el Barri de Dalt respectivament; fins a la implantació de les vies 

d‘alta densitat de la segona meitat del  segle XX i les rondes i els  

polígons de vivenda. Aquesta relació és extensible a l’àmbit de la 

demografia, ja que al  final  tot  és un mateix conjunt de creixement.  

Cerdanyola del Vallès segueix uns patrons naturals per a cada època. 

Aquest  ha sigut un punt clau del  treball,  definir els  períodes de temps en 

que es dividiria. Calia trobar els elements més importants, i  és aquí on 

entra la necessitat  del recull històric: els canvis socioeconòmics i 

polítics no només responen a les mateixes necessitats que els processos 

urbans, si no que són conseqüència recíproca els uns dels al tres: 

 

-  Segle XIX i principis del segle XX: arrel de la implantació del  

ferrocarril els camins comercials preexistents esdevenen barris a 

través d’un clar creixement suburbà fins a la creació del nucli 

urbà.  

 

-  Segon quart del segle XX: les noves corrents porten implíci ta la 

importància de la planificació urbanística, fet que dona pas als 

primer creixements extensos en forma d’eixample simultanis als 

primers passos de la industrial ització. Aquest procés desplaça la 

funció que tenia Cerdanyola com a segona residència cap a les 

urbanitzacions de Montflorit i  Bellaterra.  

 

-  Segona meitat del segle XX: El fenomen migratori dels anys 60 

des de les zones rurals cap a les ciutats deriva en una 

industrialització molt pronunciada que produeix l’augment 
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demogràfic més important de la història de Cerdanyola.  

Conjuntament es dona la millora infraestructural que envolta el 

municipi , és a dir, l’AP-7 i la C-58 per l’exterior i  les rondes, 

encarregades de regular el trànsit  intern de la ciutat .  

 

-  Un cop arribats al l ímit demogràfic de les ciutats, a principis del 

s.XXI, no hi ha una evolució urbana molt rellevant. És per això 

que l’últim capítol és una porta oberta on es deixen veure les 

tensions polí tiques i  socials que ha generat  el projecte del Centre 

direccional a la Via verda entre Cerdanyola i Sant Cugat.  És un 

reflex de com el urbanisme pot afectar els  ecosistemes i  pot  

provocar mobil itzacions socials.  

 

Al final,  s’ha d’entendre el procés evolutiu urbà com una cosa 

inevitable, on la planificació té el paper més important  de tots.  

Entrant en un terreny més personal,  durant tots aquests mesos he creat  

lligams inductius entre el tarannà col· lectiu i el personal i  ,donada la 

meva tendència a sempre buscar lògiques en la selecció natural més 

darwinista,  m’era impossible no buscar l’arrel  de tot,  el per què no pot 

quedar-se tot parat. Sempre he dit que no sé si és per context,  però tenim 

necessitat de canvi,  de progrés. De fet, a una cançó meva dic que 

“necessito aquesta fe en un final per veure’m en camí” i ara sé que no és 

per context aquesta necessitat,  si no per definició, per la nostra 

naturalesa: som evolució.  
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