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2.- PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
Una vegada descrit el procés de creixement de la ciutat, és interessant l’anàlisi i 

descripció dels planejaments que hi ha hagut. En aquest capítol, doncs, es reflexiona 
sobre els quatre plans d’ordenació aprovats al llarg de la història: el Pla Vinyals de 
1933, el Pla General d’Ordenació del 1965, el Pla General d’Ordenació del 1983 i el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal del 2003.    

2.1.- 1933: EL PLA VINYALS 
L’any 1931 és proclamada la República a Espanya. Un fet històric que representa 

per a Catalunya unes possibilitats col·lectives de caire democràtic. Mentrestant, 
Barcelona rep els llenguatges urbanístics internacionals per planejar les ciutats des de 
criteris funcionals, orgànics i humanistes. És el Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans 
per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània –GATCPAC– qui millor defineix 
aquest modern moviment renovador. 

És aleshores que l’arquitecte municipal, Melcior Vinyals, realitza el Pla General 
d’Eixample i Reforma Interior de Terrassa, sens dubte molt coneixedor dels innovadors 
propòsits dels professionals barcelonins. Però aquest Pla Vinyals del 1933 resulta d’una 
reprimida ambició que sols pot explicar-se –tractant-se d’un excel·lent arquitecte– 
repassant l’alacaiguda trajectòria dels plans locals anteriors: Miquel Coret, al 1876; el 
mateix Melcior Vinyals, 1902; Pascual Carretero, 1910; i de nou Vinyals, 1919. 

 
Il·lustració 21: Plànol del 1934 amb reproducció aproximada i parcial de la planimetria del projecte 

d’eixample de Melcior Vinyals. 

L’arquitecte, doncs, havia d’anar molt en compte a l’hora de dissenyar un altre pla 
d’ordenació perquè els considerables interessos particulars influents, que eren, en 
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realitat, les que podien aprovar-lo, no resultessin afectats. I naturalment el pla fou 
acceptat, tot i que sense cap entusiasme i, encara pitjor, sense verdaderes intencions de 
portar-lo a terme. Un Pla Vinyals 1933, amb encerts i errors, d’antuvi més remarcats 
aquests últims en quedar marginats els encerts, suggeridors i esporàdics. Per exemple, 
Vinyals impulsa avingudes i carrers de notable amplada. Aïlla el conjunt de les 
esglésies de Sant Pere i el castell cartoixa de Vallparadís de totes les altres edificacions 
del seu entorn, i dona el màxim relleu al paisatge natural proper, concebent un extens 
parc al torrent de Vallparadís. Soluciona els passos a nivell del ferrocarril del Nord 
mitjançant passatges subterranis i elevats. Transforma l’entrada dels avui dia 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de manera subterrània, des de Can Curet. El 
nucli de Can Boada com a ciutat-jardí. A Can Poal, Vinyals hi col·loca una plaça 
panoràmica sobre la ciutat. O bé, entre d’altres bones solucions, la feliç idea de crear un 
cinturó de ronda –denominat Gran Via– que, en realitat, ha estat de plausible resultat 
davant la invasió automobilística que ha arribat dècades més tard. 

D’altra banda, Vinyals s’equivoca en perllongar Terrassa cap a l’oest, on les 
infructuositats del terreny poc permeten urbanitzacions dignes d’una monòtona 
quadrícula, fet que tindrà conseqüències fatals. El barri de la Maurina, iniciat l’any 
1945, és una lamentable herència d’aquest Pla. 

També existeix un error de planejament en el fet de no limitar en l’espai el 
creixement de la ciutat. El Pla dibuixa tot el contorn de la ciutat amb quadrícules que no 
s’acabaven enlloc, fet que suposa un futur incert per a Terrassa i a la vegada una manca 
de rumb urbanístic a seguir. 

2.2.- 1965: MODEL RADIOCONCÈNTRIC 

2.2.1.- Un pla general d’ordenació tardà 
El 1965 s’aprova el nou Pla General d’Ordenació. Ja s’ha relatat detalladament el 

que va suposar per a Terrassa el retard en l’execució i posterior aprovació d’aquest pla 
que venia a substituir ni més ni menys que el pla del 1933, posat en vigència quan 
Terrassa comptava amb 41.000 habitants, mentre que l’aprovat el 1965 ho era quan la 
ciutat ja tenia 118.000 habitants. 

Un salt en el buit massa gros, de conseqüències completament fatals i sense remei, ja 
que els anàrquics barris i els carrers fent parella, que mentrestant havien anat sorgint, no 
es pogueren transformar, o millor dit, reformar-se fàcilment. Mentrestant, entre el pla de 
1933 (Vinyals), el pla de 1951 (Baldrich) i aquest darrer, és publicada la transcendental 
Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació Urbana (1956), amb la intenció de normalitzar i 
reglamentar, sota d’aquesta ordenança legal i administrativa, la política urbanística del 
país. 

Una de les reformes més arriscades que proposa el pla és l’impuls a “la creació d’un 
veritable centre de la ciutat mitjançant la supressió de les illes de cases compreses entre 
els carrers Cremat i dels Gavatxons, pel nord de la plaça Vella i el carrer de Cantarer, i 
el carrer de l’Esgésia pel costat sud, creant d’aquesta manera una gran espai lliure 
central, que unit al raval de Montserrat, eixamplat en el seu front nord amb el mercat de 
la Independència, uneixi la rambla d’Ègara, obtenint així la possibilitat d’una circulació 
i aparcament fàcils al centre de la ciutat”. 

L’executòria d’aquest pla es desglossa per quinquennis, dels quals gairebé no se’n 
compleix cap. En primer terme la seva actuació es projecta a reformar el nucli antic, i en 
segon lloc, a contemplar la possible urbanització de l’extens torrent de Vallparadís. Així 
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mateix, aquest pla pateix d’una formació polivalent, geogràfica, històrica, artística, etc. 
necessària per a resoldre problemes arquitectònics complexes, carregats de nombroses 
implicacions sociològiques. 

 

 
Il·lustració 22: Avantprojecte del Pla General d’Ordenació de Terrassa del 1959, projectat en principi pels 

arquitectes Pratmarsó i Alsius. Font: Gerència Municipal d’Urbanisme. 

El pla del 1965, així com el de 1951 (no aprovat), té una limitació territorial que no 
va té el de 1933. O sigui, que defineix fins on es pot edificar, fins on arriba el 
conglomerat urbà i on comença la zona denominada agrícola. 
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D’aquesta manera es posa un cinturó a Terrassa, una muralla invisible, que no 
permet cap expandiment al marge dels interessos col·lectius. 

En aquest pla del 1965 podem observar unes zones que, si bé estan adherides al límit 
d’expansió, són exteriors a ell. Les situades al nord i al sud de Terrassa, que 
corresponen als dos polígons que la Direcció General d’Arquitectura va proposar per a 
edificacions verticals, amb nombrosos espais verds, en contra de la planta baixa habitual 
a la ciutat en aquell moment. 

A més a més, la memòria del pla indica quatre zones de reserva urbana. Això vol dir 
que, en els anys següents, Terrassa només es podrà extendre dins d’aquestes quatre 
superfícies. La més gran d’aquestes zones de reserva edificable és la delimitada al nord 
de la ciutat, ja que els terrenys hi són més planers i més saludables. Les altres zones es 
divideixen al sud, a l’est i a l’oest, essent aquesta la més petita, pel fet que allí les 
abruptes anfractuositats no permetien un eixample gaire considerable. 

Les previsions de creixement i el seu model territorial, s’estructuren i es configuren 
en: 

a) Un sistema viari, on el més destacable és l’eix de la riera de les Arenes, com a 
possible continuació de l’autopista de Sabadell cap a Manresa; i la possibilitat de 
configuració d’una anella perimetral al sòl urbà, de la qual l’eix de les Arenes en 
seria part. 

Cal dir que si l’eix de les Arenes havia d’ésser l’espina dorsal del nou 
creixement, li manca la previsió de més ponts i més connexions, per salvar la 
barrera que suposa la riera, si no es vol marginar la banda esquerra. 

b) Una previsió de grans equipaments i grans parcs urbans, que –a part del sistema 
lineal del parc de Vallparadís– són dispersos, i de cap manera estructuradors del 
creixement. 

c) Una divisió zonal del sòl i unes normes per a regular les actuacions 
d’urbanització i edificació, que seran les que en definitiva aniran configurant i 
concretant el creixement industrial i residencial. 

El pla remet als plans parcials i a la llei del sòl, com a instruments i garantia de la 
previsió i realització de tots els equipaments i espais lliures no previstos en el pla 
general. 

Aquest pla defineix el sòl urbà i els instruments urbanístics per a la seva regulació, 
però no conté cap definició clara ni cap política de creixement del sòl. 

Dins del sòl urbà, els objectius es poden resumir en: 

− creació d’un sistema vial perimetral que refermi el caràcter radioconcèntric de la 
ciutat 

− reconversió del centre urbà 

− manteniment de l’estructura urbanística d’usos del sòl industrial i residencial 
més consolidat 

− creació de l’únic sistema general dins la conca de Vallparadís 

El pla s’estructura en etapes a realitzar successivament per quinquennis, ja que es 
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consideren de  caràcter menys urgent: 

− portar la urbanització des de les zones més pròximes a la ciutat fins a les més 
extremes ordenadament; 

− no interrompre en cap moment l’actuació en la urbanització que han de ser 
realitzades de forma continuada; 

− dins de cada unitat de barri urbanitzar en sentit radial partint del centre a fi que 
els edificis públics, comerços i altres establiments de tipus social puguin 
acondicionar-se ràpidament; 

−  tenir en els principis de la segona etapa zones suficientment grans de totes les 
qualificacions urbanístiques a oferir; 

− poder realitzar simultàniament les urbanitzacions generals que afecten a tot el 
nucli urbà i les parcials dels diferents sectors i; 

− dins de cada sector, l’ordre de les obres d’urbanització podrà variar segons allò 
que indiquin les circumstàncies. 

− l’ampliació del torrent de Vallparadís amb la creació d’una avinguda de trànsit 
nord–sud com a element d’enllaç entre les carreteres de penetració de Terrassa 
entre elles. 

El pressupost d’urbanització que conté el Pla General d’Ordenació en els seus 
aspectes d’enllumenat, abastament d’aigua, sanejament i pavimentació es divideix en 
parts equivalents de distribució durant els vuit quinquennis. 

En les futures revisions que preveu la Llei del Sòl cada quinze anys i les revisions de 
programa que pot realitzar l’Ajuntament cada cinc anys, es pot donar ocasió d’accelerar 
o retardar el ritme de les partides d’urbanització segons les conveniències i el 
creixement de la ciutat. 

2.2.2.- Sistema viari 
La xarxa bàsica del pla del 1965 se subdivideix en 4 tipus de vies: 

− accessos 

− vies de penetració i distribució 

− perimetrals 

− travesseres 

2.2.2.1.- Accessos 
Aquestes vies pretenen comunicar el nucli urbà de la ciutat amb la resta de 

municipis de la comarca i, per extensió, de Catalunya. En essència es composa de totes 
aquelles carreteres que conflueixen a la ciutat de Terrassa. Seguidament es detallen 
breument els principals accessos previstos en el pla del 1965: 

− Al sud la carretera a Barcelona per Sant Cugat (BP-1503), i en una revisió 
posterior del pla es va preveure l’autopista actual C-58 de Barcelona a Terrassa. 

− Al sud-oest la carretera de Martorell (C-243c). 

− A l’oest la carretera d’Olesa (B-120) i un vial paral·lel a la línia de ferrocarril de 
Barcelona a Lleida per Manresa. 
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− Al nord-oest la carretera de Rellinars (B-122). 

− Al nord la carretera a Talamanca (BV-1221) amb el ramal a Matadepera (BV-
1275). 

− Al nord-est la carretera de Castellar (C-1415a) 

− A l’est un ramal paral·lel a la línia de ferrocarril de Barcelona a Lleida per 
Manresa i la carretera a Barcelona per Montcada (N-150). 

2.2.2.2.- Vies de penetració i distribució 
Aquestes vies tenen per objectiu canalitzar els fluxos dels accessos cap a l’interior 

del nucli urbà i viceversa.  

Per tant, són vies que refermen el caràcter radioconcèntric de la xarxa viària, actuant 
com a eixos vertebradors de la ciutat i de comunicació entre les zones perimetrals i el 
nucli. 

Exemples il·lustratius són la rambla d’Ègara –que connecta l’accés meridional de la 
ciutat amb el nucli antic–, o la carretera de Castellar –que connecta l’accés des 
d’aquesta població amb el nucli a través de l’Escola Industrial i el pont del Passeig. 

També hi ha casos on aquestes vies funcionen com a connectors de les dues corones 
perimetrals planejades (que es descriuen en el següent subcapítol). 

En aquest cas podem citar el que avui es coneix xom a rambla de Francesc Macià, 
que en el pla en qüestió connecta l’anella perimetral exterior (riera de les Arenes) amb 
l’anella més interior (formada per les grans avingudes). 

També es poden observar vials d’aquests tipus en barris perifèrics com el del Pla del 
Bon Aire, la Grípia, Can Tusell o la zona esportiva del nord de la ciutat. 

És destacable la intenció de fer del traçat adjacent a la via de la RENFE un corredor 
d’est a oest connectant amb l’estació del Nord i el carrer del mateix nom. 

Es dibuixen altres eixos com el format pel carrer de Salemrón i la rambla de Sant 
Nebridi (de nord a sud) o el format pels carrers de la Creu Gran, Nou de Sant Pere, la 
Rasa i Volta que comuniquen les esglésies de Sant Pere amb el barri de la Maurina a 
l’oest. 

2.2.2.3.- Perimetrals 
Aquest tipus de vies de la xarxa primària ha de permetre canalitzar el trànsit 

provinent dels accessos cap a diferents punts de la ciutat amb l’objectiu de millorar-ne 
l’accessibilitat. En certa mesura, haurien de conformar diferents rondes o anelles viàries 
concèntriques. 

En el moment d’elaboració del pla, encara no s’ha aprovat la construcció del 
transvasament de la riera del Palau i, per tant, no es contempla la ronda de Ponent actual 
com a part constituent d’aquest tipus de vies. 

Posteriorment, a causa de les riuades i l’inici de la construcció del transvasament de 
la riera del Palau, es modifica l’avanç del pla que s’aprova definitivament el 1965. 

L’anella principal està formada per les avingudes de l’Abat Marcet, Jaume I, 
Barcelona, les Glòries Catalanes, de Santa Eulàlia, el tram sud de la ronda de Ponent 
actual, l’avinguda d’Àngel Sallent i per últim un vial que segueix la traça actual de la 
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ronda de Ponent fins a enllaçar amb l’avinguda de l’Abat Marcet. 
 

Més cap al nord-est de la ciutat s’hi dibuixa una semianella formada per les 
avingudes de Béjar i del Vallès –paral·lela a la riera de les Arenes– fins a enllaçar amb 
l’avinguda de Santa Eulàlia. 

 

 
Il·lustració 23: Xarxa viària proposada el 1959 i posteriorment modificada el 1965. Font: elaboració 

pròpia. 
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2.2.2.4.- Travesseres 
Per últim es defineixen les travesseres, que tal i com indica el seu nom, tenen la 

funció de canalitzar els fluxos que creuen la ciutat. 

En aquest cas es defineixen dos eixos: un de nord a sud i un altre d’est a oest. 

L’eix est–oest es composa de la carretera de Martorell –des de la confluència amb 
l’avinguda d’Àngel Sallent– i la carretera de Montcada, fins a la confluència amb 
l’avinguda del Vallès o la riera de les Arenes. 

Pel que fa a l’eix nord–sud, s’ha de destacar la proposta de construcció d’un vial a 
seguint la llera del torrent de Vallparadís. En aquest cas el vial parteix al sud des de la 
zona de Can Jofresa i enllaça a la zona de Sant Pere Nord amb el carrer de Tarragona 
fins a la confluència amb l’avinguda de Béjar. Aquesta urbanització del parc de 
Vallparadís comprèn, a més a més, el projecte de jardineria i plantació d’arbrat a les 
vessants  del torrent. 

2.2.2.5.- Pla d’eixamplament de carrers i reformes interiors 
Un aspecte important a destacar del pla del 1965 és el d’eixamplament de carrers. 

Aquest pla preveu, mitjançant la correcció de les línies d’edificació, l’eixamplament de 
diversos carrers del centre històric, per “adaptar-los a les noves necessitats”. 

 
Il·lustració 24: Algunes de les reformes d’eixamplament de carrers proposades pel pla del 1965. 

Per una banda, a l’entorn de la plaça Vella es projecta l’enderrocament de les illes de 
cases del sud i es planegen dues illes de cases noves. Al sector nord, es planeja 
enderrocar les restes del castell Torre del Palau i unir d’aquesta manera la plaça Vella 
amb el raval de Montserrat, on s’hi ubica l’ajuntament. L’objectiu és la creació d’un 
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espai obert al centre de la ciutat per tal d’”oxigenar” la trama urbana més antiga. 

L’altre front d’actuació se centra en l’eixamplament progressiu de diversos carrers, 
ja iniciats a final del s. XIX amb carrer Major. Les principals actuacions proposades són 
al portal de Sant Roc, carrer Nou de Sant Pere, carrer del Passeig, carrer de Sant 
Leopold, carrer de la Font Vella, carrer del Portal Nou i carrer de Sant Antoni. 

Les reformes interiors previstes en principi en aquest Pla General d’Ordenaicó, 
s’organitzen de la següent manera: 

− En primer lloc es divideixen les reformes interiors en tres grups: urgents, 
necessàries i menys necessàries. 

Aquesta subdivisió ha de servir de base per a la distribució al llarg del període 
d’execució del Pla de les diferents reformes a realitzar a l’interior de la ciutat. 

− En segon lloc figuren les actuacions en fase d’execució del portal de Sant Roc 
i del el carrer Nou de Sant Pere i l’eixamplament del carrer de la Font Vella com 
a recurs indispensable per a la descongestió del trànsit al cor de la ciutat i en 
sentit est–oest. 

També es considera de gran importància la supressió d’illes de cases al sud de la 
plaça Vella que ha de permetre “d’una vegada per totes” l’ordenació urbanística 
d’aquest indret. 

En el moment de redacció del pla s’acumulen les obres que es poden qualificar de 
necessitat o urgència menor. En casos concrets com el carrer Cremat (est) o el carrer de 
Sant Pau es preveu que, abans de la finalització del quinquenni on se situa la realització, 
-degut a que el valor del sòl en aquestes zones és més elevat- es realitzin obres de 
millora de les finques que suposaria automàticament el canvi de la línia de les façanes. 

2.2.3.- Sistema ferroviari 
El pla del 1965 no preveia cap tipus d’ampliació de la xarxa ferroviària existent en 

aquell moment. Aquesta es composava de la línia de Barcelona a Lleida per Manresa 
(RENFE) i del ferrocarril de Barcelona a Terrassa i Sabadell (Ferrocarriles de 
Cataluña). 

2.3.- 1983: CIUTAT MALLADA 

2.3.1.- Característiques tipològiques generals, i principals 
deficiències de l’estructura urbana el 1983 

En el moment de la redacció del pla del 1983 s’evidencia que la realitat física del 
moment posa de relleu el següent: 

a) El tipus, característiques i circumstàncies del model de creixement, en especial, 
del la segona meitat del segle XX, que és “a batzegades”, sense una intervenció 
efectiva dels poders públics per a tenir la iniciativa –d’altra banda desbordants– 
per a mantenir una ciutat equilibrada i no deficitària. 

b) Les dificultats d’un territori irregular i accidentat, no precisament idoni per 
anar traçant eixamples, sense comprometre la correcta connexió entre les 
successives parts antigues i noves de la ciutat, i la possibilitat de generar 
situacions urbanes marginals. 
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c) La relativa influència del planejament urbanístic i dels successius projectes 
urbans, com a instruments de previsió i d’ordenació global del territori, ja que 
llur paper determinant, ha estat més el de referència i pauta general i la 
possibilitat de consolidar drets i expectatives, que no pas el d’ordenació racional 
i coherent del creixement urbà, si bé és evident la utilitat que han tingut, per 
reducció a simples esquemes d’alineacions i als paràmetres físics més necessaris 
i elementals (alçades, ocupació, etc.), fins i tot, repetidament vulnerats. 

La ciutat feta a “trossos” i mancada d’una estructura capaç i suficient, podria ser 
l’expressió més sintètica de la problemàtica urbanística fonamental de Terrassa, i també 
l’enunciat del gran repte urbanístic del moment. 

La barreja i superposició de “parts” diferenciades, tant per l’estructura física i 
geomètrica de les trames i traçats, com pel diferents tipus d’edificacions, com pels 
diferents usos i activitats que s’hi ha instal·lat, obliga a un mínim exercici de 
classificació –que necessàriament ha d’ésser esquemàtic com tota la visió classificada 
de la realitat– per poder descriure el fet urbà de Terrassa, i poder establir una regulació 
urbanística allunyada d’excessives complexitats inassequibles. 

Les diferents trames urbanes, definides per les seves característiques físiques i d’ús, 
que es poden identificar són les següents: 

a) Nucli antic, comprèn els nuclis originaris de Sant Pere i Terrassa i els 
reompliments que es produïren entre els camins del segle XIX (la Rambla, la 
Rasa, carrers del Teatre, de Sant Pau, de l’Om, de la Font Vella, de Puignovell, 
del Portal Nou, de la Rutlla, del Vall, portal de Sant Roc i nucli de Sant Pere 
entre el torrent de Vallparadís i el passeig del Vint-i-dos de Juliol). 

Els carrers són estrets i les illes tancades irregulars i de totes dimensions. La 
parcel·lació dominant és la de “casal”, amb edificis residencials unifamiliars o 
plurifamiliars, molts transformats en comerços i oficines, i d’altres deshabitats. 
Sobretot entre el carrer Major, portal de Sant Roc i el carrer del Vall, s’han 
substituït els antics edificis de casal per noves edificacions d’oficines i comerços 
que agrupen diverses parcel·les. En tres o quatre illes hi resten instal·lacions de 
certa dimensió, a punt de poder-se transformar en d’altres usos. 

Els equipaments existents, de caràcter central (Ajuntament, mercat de la 
Independència, museus, biblioteques, etc.) es troben imbrincats amb les altres 
activitats i ocupant interiors d’illa. 

Les alçades d’edificació són molt variables, depenent de l’antiguitat, amplada 
dels carrers i transgressions als màxims permesos. Les ocupacions també són 
molt variables, depenent fonamentalment de l’antiguitat de les edificacions i de 
les dimensions de les illes. 

b) Eixamples, de trames geometritzades, més regulars i ortogonals, amb carrers i 
illes tancades de dimensió més uniforme. Comprenen la major part de l’extensió 
del nucli urbà, si bé són de diferents èpoques i amb diferents usos. Són 
materialització més o menys fidel dels projectes d’eixample que han existit a 
Terrassa. 

En l’ús residencial i mixt, amb comerços i tallers, predomina la parcel·lació de 
“casal2 o l’agrupació d’aquests per a la nova edificació; però fins i tot, les 
barriades de més recent construcció (Ca n’Anglada, Sant Pere Nord, Poble Nou, 



Evolució dels models de reordenació del sistema de mobilitat de Terrassa 

38 

Can Boada, la Maurina, Can Palet) han seguit la pauta de la parcel·lació estreta 
del “casal2, en alguns sectors amb illes de menor dimensió i més estretes. La 
qualitat dels habitatges és inferior en els eixamples més perifèrics. 

Seguint la malla dels eixamples s’han realitzat tot un seguit d’ordenacions 
volumètriques, per a ús residencial, que es diferencien de l’eixample perquè les 
edificacions són aïllades i resten les illes obertes. 

Les alçades dels edificis dels eixamples, són variables en funció de les 
amplades dels carrers i de les toleràncies normatives. Les ocupacions de les illes 
varien segons la seva dimensió, antiguitat i toleràncies normatives. 

L’ús industrial en els eixamples determina la dimensió de les illes més grosses. 
S’identifiquen: 

− grans sectors d’ús exclusivament industrial, d’implantació més recent, en 
illes tancades, i amb parcel·lacions en funcionament. 

− illes acabades de dimensió variable, d’ús exclusivament industrial, amb 
edificació que tanca l’illa i ocupada normalment per una o dues indústries, si 
són d’implantació antiga, solen ser illes de dimensió més gran (algun antic 
vapor) i les que tenen instal·lacions sense funcionament o en procés de 
fraccionament i transformació d’ús. 

− illes o sectors d’àrees industrials, on predomina l’ús industrial, però que 
coexisteix a cada illa, amb algun front residencial normalment en parcel·lació 
estreta antiga; moltes d’elles són indústries de gran dimensió (alguns antics 
vapors) sense funcionar i en l’expectativa de transformació del seu ús. 

La resta d’instal·lacions industrials dels eixamples són de petita dimensió i es 
troben disperses i molt imbrincades en els usos residencials i comercials. 

Els equipaments construïts als eixamples tenen unes pautes de localització 
relativament diferents, ja que normalment ocupen gran part o tota una illa, amb 
volumetries singulars i específiques. 

c) Polígons i plans parcials, són els sectors urbans d’ús fonamentalment 
residencial i/o industrial, amb equipaments de gran extensió, on l’ordenació de 
la trama ha estat definida de forma unitària i autònoma per un projecte parcial i 
específic per a aquell nou sector de la ciutat. Corresponen a les àrees 
perifèriques dels eixamples, connectades amb aquests per eixos bàsics, de 
creixement més recent, i que normalment han tingut planejament parcial aprovat, 
d’iniciativa pública o privada. 

La seva trama sol ésser geometritzada, regular, ortogonal o no, segons els 
condicinaments topogràfics en alguns casos. Les edificacions es disposen 
normalment aïllades, en volumetries específiques o en parcel·les unifamiliars, 
segons les ordenances pròpies de cada sector, establertes d’acord amb les 
normes del pla general, o d’acord amb les finalitats pròpies de la promoció 
pública, quan es volia donar resposta rellevant a necessitats urgents d’habitatges. 

d) Ordenacions especials, que corresponen a intervencions puntuals, públiques o 
privades, en general relativament recents, concebudes a través d’un o alguns 
projectes unitaris, amb finalitats residencials o d’equipament (zona esportiva 
Abat Marcet, Can Jofresa), localitzades dins la trama dels eixamples, en la seva 
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perifèria, o dintre dels sectors amb planejament parcial, i normalment 
legalitzades a través de llicència d’obres. 

La seva ordenació sol trencar la pauta seguida pels sectors de l’entorn, tant pels 
tipus edificatoris com pels seus paràmetres d’alçada, ocupació, etc. 

e) Perifèries, són les situacions aïllades i marginals en relació al centre urbà, 
originades en diferents moments, per parcel·lació de finques rústiques, sense 
projecte previ, i amb finalitats residencials de primera o segona residència. La 
seva connexió amb la ciutat és realitzada a través de carreteres i camins rurals. 
El nivell d’urbanització i d’equipament dels diferents sectors és variable, si bé 
en general és mínim, en canvi en tots ells els grau d’edificació, en general 
unifamiliar aïllada o en fileres, permet delimitar uns perímetres que 
constitueixen uns nuclis de població de suficient entitat per a ser considerats 
com a sectors diferenciats dins del conjunt del sòl urbà. 

El procés de formació de les diverses trames de la ciutat, ha estat fins el 1983 no tan 
sols desestructurat, sinó també irregular i heterogeni en el temps i en l’espai, i això fa 
que encara avui resti un considerable nombre d’hectàrees de sòl residencial vacant, 
constituït pels espais intersticials i els solars buits d’una certa dimensió del conjunt de 
sòl urbà. 

El protagonisme dels agents privats en el procés d’edificació, també es verifica en el 
cas de Terrassa. En el decenni de 1970 a 1980, dels quasi 18.000 habitatges construïts, 
només uns 4.200 corresponen a promocions públiques estatals, pràcticament totes en els 
polígons perifèrics, i poc més d’un miler a municipals. Això explica la importància de la 
progressiva transformació tipològica de certs sectors dels eixamples, per agrupació dels 
petits promotors i de les immobiliàries locals. 

Les principals deficiències de l’estructura urbana de Terrassa radiquen en el seu 
específic procés de creixement, i es poden resumir en les següents: 

a) Estructura encara fortament concèntrica, on l’àrea central és encara la de més 
atracció er a tota la ciutat, amb una incapacitat física de poder-la absorbir, per la 
seva insuficient malla de carrers i la inadequació dels seus espais. 

b) Considerable extensió del nucli urbà en eixamples gens homogenis i connexos, 
la isotropia de les trames és en aquest cas absolutament teòrica. 

c) Persistència de les barreres físiques històriques no superades (torrents, rieres, 
ferrocarrils). L’única que es va superar amb èxit va ser la riera del Pala amb a 
construcció de la Rambla. 

d) Dèficits considerables en infraestructures d’urbanització, equipaments i espais 
lliures urbans. 

Cal remarcar que algunes d’aquestes deficiències es troben en –en aquell moment– 
vies a ser superades a curt o mitjà termini. Reiteradament es fa palès que el creixement 
urbà de Terrassa es recolza en una estructura feble, i que les parts d’aquest creixement 
no tenen uns sistemes de suport suficients. 
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2.3.2.- Sistema viari 
Els eixos viaris de la xarxa supramunicipal que incideixen en el municipi de 

Terrassa l’any 1993, venen condicionats tant per l’avantprojecte de la Xarxa Arterial 
(MOPU-1974) com pels plans urbanístics aprovats en l’entorn (Sabadell, Barcelona), i 
pateixen de la manca del Pla Director Territorial de Catalunya, que, amb una visió més 
àmplia hauria d’establir els eixos necessaris i l’ordre de prioritat de realització 

 

 
Il·lustració 25: Aspecte del Pla General d’Ordenació del 1983. Font: Gerència Municipal d’Urbanisme. 

2.3.2.1.- Esquema bàsic d’estructura urbana 
En el moment de la redacció del pla es constata que d’est a oest, entre Torre-sana i la 

Maurina - Roc Blanc, i entre la línia de RENFE i la carretera de Montcada, existeix la 
zona central i àmplia de Terrassa, on es troben diferents equipaments i espais col·lectius 
de la ciutat, i on es troben també d’altres espais amb possibilitats de realització, 
totalment o parcial com a espais de caràcter cívico-col·lectiu. Cal doncs, anar 
connectant i relacionant puntualment, sense que això vulgui dir obrir nous grans eixos 
de tràfic, sinó més bé al contrari, convertir certs carrers per a l’ús de prioritari de 
vianants. En aquesta àmplia zona, el pla defineix les intervencions puntuals, necessàries 
i possibles sobre els espais a reutilitzar.  

En sentit nord–sud, entre la Rambla i l’avinguda de Barcelona, existeix un dels 
elements més importants i característics, i menys integrat a l’ús col·lectiu quotidià dels 
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ciutadans: el torrent de Vallparadís, amb diferents elements i polaritats d’espais 
col·lectis o d’espais susceptibles de transformar-s’hi al seu entorn. Exemples en poden 
ser Can Jofresa, rambla de Sant Nebridi, conjunt monumental de Sant Pere, estació de 
RENFE, avinguda de l’Abat Marcet, pla de Can Roca, etc.  

En absolut es pretén fer passar un vial de trànsit pel mig del torrent, sinó definir en 
el pla la millor solució possible perquè el torrent sigui un element de relació entre les 
parts de la ciutat i tingui un accés fàcil des de l’exterior.  

La xarxa viària la constitueixen el conjunt d’eixos que serveixen de suport a les 
interaccions i comunicacions entre les activitats urbanes i territorials, que es produeixen 
amb transport privat (automòbil) o col·lectiu de persones, i el de mercaderies. 

Els elements del sistema van des de les autopistes fins als carrers secundaris de la 
ciutat, constituint una xarxa jerarquitzada que s’anomena xarxa primària, xarxa bàsica 
urbana, i xarxa secundària. 

En els plànols d’ordenació, s’expressen les alineacions de tot el sistema (plànol sèrie 
A) i la seva distinció en xarxa primària i xarxa bàsica urbana (plànols sèrie B). 

L’esquema fonamental del sistema viari parteix del proposat en l’avanç de pla, basat 
en les anàlisis i objectius que allí s’exposen. 

2.3.2.2.- La xarxa primària 
La constitueixen els principals eixos estructuradors del territori i del conjunt urbà, 

així com els principals accessos a la ciutat. 

Els principis i criteris generals en què es fonamenten les propostes del Pla són els 
que ja es varen exposar a l’Avanç de Pla (Memòria – 2a part. Capítol 4). 

Els elements que configuren i completen la xarxa primària són els següents: 

− Prolongació de l’autopista B-29 fins al 4t Cinturó i la seva connexió amb 
l’actual autovia de la Bauma, permetent un tercer accés i sortida a la ciutat, a 
través del sector del “Roc Blanc”, evitant així el pas per la trama interior de la 
ciutat. En una primera fase aquest eix podria tenir caràcter de carretera. 

− Prolongació de l’eix procedent del túnel de Vallvidrera, com autovia, per l’est 
dels sectors de Can Parellada Residencial fins la seva intersecció amb l’autopista 
B-29. Un tram d’aquesta prolongació es preveu com a túnel, ateses les 
característiques topogràfiques i l’ocupació del territori, tant pel que fa al Pla 
Parcial Can Parellada ampliació, com al P.P. Pallàs - Llobateras de Sant Quirze 
del Vallès. 

− Prolongació com a carretera, de l’autovia abans esmentada, des de la seva 
intersecció amb la B-29, amb un recorregut perifèric a través del sector dels 
Bellots, connectant amb la carretera de Montcada (N-150) i seguint per l’est del 
sector de Torre-sana fins el barri de la Grípia enllaçant amb la carretera de 
Castellar i amb el cinturó perimetral de Terrassa (avinguda de Béjar), un cop 
salvada la Riera de les Arenes. 

− El cinturó perifèric Nord el traçat del qual preveu des de la seva intersecció 
amb la carretera de Castellar travessant el Pla del Garrot fins a connectar amb la 
carretera de Rellinars, envoltant el bosc de la Montanyeta i el sector de Can 
Boada fins a la seva connexió amb l’enllaç entre l’autovia de la Bauma i la 
prolongació de la B-29, es planteja com una reserva de sòl en la hipòtesi de 
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realització d’un futur 4t Cinturó de caràcter metropolità i nacional, o bé per la 
possibilitat de la seva realització com a cinturó urbà amb caràcter de carretera en 
el cas que els fluxos de tràfic urbà i comarcal així ho fessin necessari. 

− Millora del traçat i connexió amb la xarxa bàsica urbana, de l’eix Terrassa – 
Sabadell (N-150 carretera de Montcada), preveient la seva connexió amb la 
ronda Sud de la ciutat (av/ de Santa Eulàlia) a partir del seu desviament, un cop 
passat el cementiri, ampliant el camí Farcan i salvant la Riera de les Arenes. 

L’actual carretera amb unes intensitats de tràfic entre 10 i 15.000 vehicles 
diaris, és de capacitat insuficient, pel que es preveu la seva ampliació a 20 
metres (4 carrils) i la modificació del seu traçat actual en el tram comprès entre 
el Nou Hospital de la Seguretat Social i l’actual Mercat Central (àrea 
d’equipaments de la Mancomunitat) utilitzant l’actual traçat  com a vial 
secundari d’accés als equipaments existents en el sector. 

− Millora del traçat i de l’accés a Terrassa per la carretera de Rubí, la qual 
actualment té una capacitat insuficient, amb els seus dos carrils, per a suportar 
l’intens tràfic local de la rodalia, al qual se superposa un important tràfic de pas. 
Es preveu el seu traçat, ampliat a 20 m i amb un desdoblament en el sector de 
Les Fonts, amb un carril de sortida de la ciutat pel marge esquerre de la Riera de 
les Arenes, el que comportarà el redisseny de l’actual pont sobre la Riera dels 
corresponents enllaços amb els laterals d’aquesta. 

− Millora i redisseny del traçat actual de la carretera d’Olesa, en la part 
corresponent al TM de Terrassa, preveient el seu eixamplament a 20 m, i un 
desdoblament de la carretera actual, amb sentits únics, en l’accés a Terrassa. 

− Millora de l’actual traçat de la carretera de Castellar del Vallès (C-1415) en el 
tram corresponent al TM de Terrassa ampliant-se a 10 m, tal com es preveu en el 
TM de Castellar del Vallès pel Pla Comarcal de Sabadell. 

− El nus amb el cinturó, comportarà unes rectificacions del traçat en aquest lloc 

− Millora del traçat de l’actual carretera de Matadepera, preveient una ampliació 
de 15 m amb quatre carrils, facilitant els seus creuaments amb els cinturons 
urbans. Diferents millores en els accessos i connexions amb Matadepera. 

− Millora de la carretera de Rellinars, almenys fins el seu nus amb el cinturó 
perifèric. 

− Accés alternatiu des de la carretera de Martorell, a partir del sector de Vista 
Alegre enllaçant amb els laterals de la riera del Transvasament i amb la 
Rambleta, descongestionant així l’anterior punt de confluència amb la carretera 
d’Olesa i la de Montcada. 

− La xarxa primària més interior que configura l’estructura fonamental de la 
relació entre els diferents Districtes Urbans i la seva connexió amb la xarxa 
primària d’entrada i sortida a la ciutat, es composa dels següents eixos, que 
caldrà realitzar i completar amb la millora dels seus nusos de connexió i la 
construcció d’un nombre de ponts, necessaris per a superar les barreres que 
signifiquen els torrents i rieres existents, i per assegurar la connectivitat de tota 
la malla: 

− Avinguda de Béjar, acabament fins a la Riera de les Arenes i des de la 
carretera de Matadepera fins al pont sobre la Riera del Palau. 
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− Laterals de la riera de les Arenes (avinguda del Vallès), essent prioritària la 
contemplació del vial del marge dret. 

− Laterals del Transvasament de la Riera del Palau. 

− Terminació del carrer de Santa Eulàlia, salvant el Torrent de Vallparadís, i 
connectant amb la Rambleta (s’aprofitarà la traça dels FGC que quedarà lliure 
amb el soterrament) i amb els laterals del Transvasament. Per l’altre extrem, 
com ja s’ha exposat, es preveu la connexió de Santa Eulàlia amb la carretera de 
Sabadell, un cop salvada la Riera de les Arenes. 

− Les obres prioritàries haurien de ser: la connexió amb els laterals del 
Transvasament amb la realització de l’estructura elevada per sobre dels FGC i de 
‘entrada de la B-29 a la rambleta, i la connexió a nivell dels laterals amb la 
carretera de Sabadell a través de l’avinguda de les Glòries Catalanes. 

− Cinturó interior: Rambles, Josep Tarradellas, Abat Marcet, Jaume I, 
Barcelona, Glòries Catalanes i Santa Eulàlia, li cal fonamentalment el redisseny 
d’encreuaments i algunes millores. 

− Nova variant d’accés a la ciutat, a partir del desviament, des de la carretera de 
Rubí, pels polígons industrials: Colom II, Can Parellada, Santa Margarida i Can 
Palet (av. Glòries Catalanes, c. Túria c. Miño). 

− La coherència i efectivitat de la xarxa primària fan necessària la previsió de 
solucions per als diferents nusos i enllaços que cal completar i realitzar de nou. 

− Finalització del nus entre la B-29 i l’av. del Vallès (marge esquerre - nord) i el 
lateral nord fins a la ronda de l’est. 

− Nus de connexió entre la Rambleta i la B-29 i la seva prolongació en direcció 
de l’autovia de la Bauma. 

− Nus de connexió entre la variant d’accés de la carretera de Martorell, els 
laterals del Transvasament i la Rambleta, que a través de l’extrem d’aquesta 
permet la connexió amb la B-29. 

− Redisseny del nus: carretera d’Olesa, carretera de Martorell, laterals del 
Transvasament, preveient la construcció de dos ponts complementaris de 
l’actual, connectant a nivell els laterals del transvasament, permetent així el 
funcionament de la rotonda. Des del lateral del marge esquerre, es preveu la 
possibilitat de connectar amb l’avinguda d’Àngel Sallent per sota de la carretera 
de Montcada. 

− Nus d’accés de la prolongació de la B-29, al sector oest de la ciutat, a través 
del sector Roc Blanc, connectant amb els laterals del Transvasament. 

− Nus del cinturó perifèric (4t Cinturó) amb la carretera de Castellar, com a 
accés nord-oest de la ciutat. 

− Diferents nusos al llarg dels laterals de la riera de les Arenes (avinguda del 
Vallès amb Béjar, carretera de Castellar, carretera de Montcada, avinguda de 
Santa Eulàlia, carretera de Rubí). 

− Diferents nusos del cinturó est amb els laterals de la B-29. carretera de 
Montcada (N-150), prolongació del lateral nord de la línia de RENFE. 

− Redisseny dels següents nusos i encreuaments: avinguda de l’Abat Marcet – 
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avinguda de Josep Tarradellas - Transvasament; avinguda de l’Abat Marcet – 
carretera de Matadepera – rambla de Francesc Macià – avinguda de Jaume I; 
carretera de Castellar – avinguda de Jaume I – avinguda de Barcelona – 
connexions amb els laterals de la via de RENFE; avinguda de Barcelona – 
carretera de Montcada – avinguda de les Glòries Catalanes – avinguda de Santa 
Eulàlia. 

 

 
Il·lustració 26: Proposta de xarxa viària del PGO del 1983. Font: elaboració pròpia. 

− La superació de les barreres que signifiquen la riera de les Arenes i el 
transvasament de la riera del Palau, comportarà la construcció de nous ponts i la 
millora dels existents, corresponents a aquesta xarxa primària, tal com es grafia 
en els plànols d’ordenació. Alguns d’aquests ponts tenen ja previsió de projecte 
per part de l’Ajuntament. 

− Sobre la riera de les Arenes: 
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1) Pont de construcció perifèric nord (4t Cinturó) 

2) Pont de Béjar (en projecte) 

Passarel·la de la Rambla Francesc Macià (en projecte) 

3) Millora del pont de la carretera de Montcada 

4) Pont de Santa Eulàlia 

5) Pont del lateral nord de la B-29 

6) Millora del pont de la carretera de Rubí 

− Sobre el Transvasament de la Riera del Palau: 

7) Pont de l’avinguda de Béjar 

8) Millora del pont de la carretera de Rellinars 

9) Redisseny del pont: Abat Marcet – Josep Tarradellas – Transvasament 

10) Ponts de l’accés Roc Blanc – Transvasament 

11) Pont del c/ Pintor Torres, que connecta amb el desdoblament previst de la 
carretera d’Olesa per darrera la bòbila 

12) Pont-rotonda de la carretera d’Olesa – carretera de Montcada 

13) Pont-rotonda de la variant de la carretera de Martorell – Rambleta 

Sobre el torrent de Vallparadís: pont de l’avinguda de Santa Eulàlia. 

2.3.2.3.- La xarxa bàsica urbana 
La constitueixen el conjunt de carrers existents i de nova creació, que per les seves 

característiques i posició, complementen la xarxa primària, i asseguren la mínima 
connectivitat de la malla, suficient per a garantir la funció de distribuïdors de districte. 

Els elements d’aquesta jerarquia, dins del sistema viari, tenen, en la major part dels 
casos, les mateixes característiques que d’altres carrers veïns, però la seva posició i la, 
els fan més idonis per a ser vies més especialitzades en l’ordenació possibilitat que 
ofereixen de llargs recorreguts connexos de la ciutat. 

En el sòl urbà aquesta xarxa bàsica, presenta greus dificultats d’estructuració, 
connectivitat i capacitat. S’ha aprofitat al màxim la xarxa existent, amb les alineacions 
existents, mantenint algunes afectacions molt selectives i localitzades, ja previstes en 
plans i projectes anteriors. 

La novetat de major abast i transcendència en aquesta xarxa, són les possibilitats que 
s’obren, amb el futur soterrament de la línia del ferrocarril del Nord, que permet 
funcionalitzar el traçat dels vials laterals i establir totes les connexions possibles en el 
sentit nord–sud i a l’inrevés. En el sentit est–oest–est, cal salvar les barreres de les rieres 
i el torrent de Vallparadís, per la qual cosa s’ha previst la necessària construcció i 
millora d’alguns ponts. 

En el centre històric, només els carrers més essencials i imprescindibles, es 
consideren com a elements d’aquesta xarxa bàsica, sense prejudici que en el moment 
que funcionin alternatives més perimetrals, es pugui endegar una política de conversió 
dels carrers per a l’ús dels vianants en el centre, que fins i tot afecti algun carrer 
d’aquesta xarxa (carrers Major, de la Font Vella, de l’Església, etc.) 
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Il·lustració 27: Proposta de xarxa primària i bàsica del PGO del 1983. Font: elaboració pròpia. 

2.3.2.4.- La xarxa secundària 
És la que resta d’accés a les edificacions i complement de les xarxes anteriors. En el 

conjunt del sistema viari és tant importants com les altres xarxes, ja que constitueix el 
teixit de connexió de tota la malla i de les diferents trames urbanes. 

2.3.3.- Sistema ferroviari 
La problemàtica del sistema ferroviari se centra, fonamentalment, en l’impacte físic 

damunt la ciutat. Així, les propostes contingudes en el pla, ja posen de relleu la 
necessitat de dur a terme certes realitzacions sobre els traçats i estacions, tant de 
RENFE com dels FGC, per tal de millorar, tant la funcionalitat de les línies, com 
l’estructura urbana en general, ja que les instal·lacions ferroviàries, suposen importants 
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barreres físiques i condicionen fortament el funcionament i la racionalitat de la xarxa 
viària bàsica, en interferir moviments circulatoris principals. 

A partir d’aquesta problemàtica, i per tal d’aconseguir la màxima racionalitat en les 
propostes per al pla, atesa l’envergadura d’aquest tema, s’inicià el diàleg amb les 
institucions interessades, apuntant algunes possibilitats per a estudiar en detall solucions 
concretes així com el programa d’inversions i realitzacions a posar en pràctica. 

2.3.3.1.- Línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
La proposta es completa amb un tractament urbanístic dels terrenys que es recuperen 

en soterrar la línia i l’estació. La totalitat de l’illa definida entre el portal de Sant Roc, la 
carretera de Montcada, el carrer de Vinyals i la rambla d’Ègara; s’ha qualificat com a 
sector a desenvolupar mitjançant un pla especial que té per objectiu l’ordenació de les 
àrees edificades i la destinació com a parc urbà de nova creació dels terrenys alliberats, 
definint els seus límits i accessos. 

La resta de sòl alliberat, corresponent a l’actual traçat des de la carretera de 
Montcada fins el punt on comença el soterrament, ha estat considerat com a sòl urbà de 
suport de la trama del sector industrial del barri del Segle XX a la vegada que reforç de 
la via de penetració sud de la ciutat. 

2.3.3.2.- Línia de RENFE 
En el moment de la redacció del pla s’estudien tres alternatives. Primerament, la 

supressió de tres passos a nivell; seguidament, una solució de traçat semideprimit, que 
suposa també la possibilitat de solucionar els mateixos tres passos a nivell i; finalment, 
la solució de traçat totalment deprimit, però sense cobriment, el que representa la 
permeabilitat del traçat vigent, en permetre qualsevol intervenció en aquest sentit. 

Una vegada revisat el pla general a proposta de l’Ajuntament, i a la vista de l’estudi 
d’alternatives, es decideix el soterrament total del traçat vigent entre el pas per sota de la 
carretera de Castellar i el pas per sobre de la rambla d’Ègara.  

Aquesta solució descrita anteriorment té els següents avantatges: 

− Continuïtat dels dos vials laterals a la via, convertint-se en un important eix 
d’enllaç est–oest. 

− Continuïtat del carrer de l’Escultor Armengol. 

− Continuïtat i supressió del pas a nivell del carrer de Prat de la Riba. 

− Continuïtat del carrer de Salmerón. 

− Supressió del pas a nivell de la carretera de Matadepera. 

− Soterrament de l’estació vigent, mantenint-la com a estació de passatgers i 
ordenació de l’espai que ocupa la platja de vies mortes. Aquest espai s’ordena, 
fonamentalment, dins del sistema de parcs i contempla el manteniment de 
l’edifici vigent de l’estació de superfície adaptat a les noves necessitats 
funcionals, i la restitució de l’edifici vigent de vivendes dels ferroviaris, afectat 
per nous eixos viaris. 

− Supressió del pas a nivell del carrer del Pintor Vives i continuïtat entre els 
carrers de Bartomeu Amat i Sant Leopold. 

− Supressió del pas a nivell de la carretera de Rellinars. 
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Pel que fa a la resta del traçat es proposen els següents punts d’est a oest: 

− Trasllat de l’estació de mercaderies a l’altre costat (marge esquerre) de la riera 
de les Arenes, per sobre del barri de Torre-sana. Aquesta proposta es fomenta en 
la necessitat de millorar l’eficàcia de les instal·lacions ferroviàries i permetre la 
seva renovació, així com per a obrir noves possibilitats a la reestructuració 
urbana.. Incideix en el tractament del sector de sòl urbanitzable anomenat sector 
de Montserrat, per tal que aquest pugui acollir una àrea de magatzems que 
recolzi la funcionalitat de la nova estació. 

− Finalització de les xarxes viàries dels barris de Ca n’Anglada i les Arenes a 
partir dels vials laterals del traçat ferroviari. 

− Enllaç entre els carrers de Sant Cosme i Almeria per sota del ferrocarril. 

− Redisseny del pont sobre la rambla d’Ègara de manera que permeti millorar la 
fluïdesa d’aquest punt. 

Enllaç, per sota de la via, entre els carrers de Beethoven i Garcia Morato; així com la 
millora i redisseny dels passos elevats a l’alçada del barri de Can Boada. 

2.4.- 2003: MODEL CEL·LULAR 

2.4.1.- Projecte d’infraestructures i ciutat 
Tal i com s’anuncia en l’avanç de planejament, els reptes de futur de la ciutat passen 

en gran part per la reconsideració de les grans infraestructures que l’envolten, i més 
concretament les hidràuliques i les viàries, de tal manera que és necessari projectar 
aquestes grans accions de l’obra pública, com elements claus del nou model de ciutat, 
establint en cada cas una major coherència entre l’execució de la infraestructura i la 
construcció d’un projecte urbà, que aporti una millora de qualitat de les relacions i dels 
espais que es defineixen. 

El Pla planteja com a element especialment imprescindible la reorganització de les 
grans infraestructures hidràuliques, construïdes com a conseqüència directa dels aiguats 
del 62, i la correcció del seu impacte tant decisivament negatiu per a la configuració 
urbana dels barris de l’oest de la ciutat. 

La nova regulació del sistema hidràulic del transvasament de la riera del Palau, 
mitjançant la seva extensió cap a la conca de la riera del Gaià i l’establiment d’un 
mecanisme de compensació de les avingudes d’aigua entre conques diferents i 
fortament desequilibrades, en quant a cabdals potencial, a banda de permetre una 
millora de la seguretat en la conca de la riera de Rubí, possibilitarà també dur a terme 
una transformació decisiva de la ciutat. 
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Il·lustració 28: Aspecte del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del 2003. Font: Gerència Municipal 

d’Urbanisme. 

D’una banda, el cobriment de la totalitat del traçat de l’actual transvasament, al llarg 
del seu recorregut pels barris del Poble Nou, Can Boada, la Maurina i la Cogullada, 
donarà lloc a la creació d’un gran eix urbà configurat com un veritable passeig que 
permetrà relligar els barris i vertebrar la ciutat, i generarà la presència de nous fronts 
d’activitat urbana en tot el seu recorregut. 

Aquest eix possibilitarà també articular la construcció de nous paquets de ciutat 
situats en el marge esquerre que cosirien els àmbits urbans del sud i el nord-oest i al 
mateix temps, establir nous teixits per aportar factors de nova centralitat en àmbits 
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d’actual perifèria. 

Per altra banda, el cobriment del tram sud de la riera del Palau permetrà generar una 
important franja de desenvolupament de nova ciutat, organitzant un territori que 
tradicionalment ha mantingut un caràcter territorialment indeterminat i supeditat a la 
lògica urbana del seu entorn. Aquesta actuació planteja principalment la construcció de 
l’extensió de la Rambla cap al sud, seguint el curs i la lògica de l’antiga riera, duplicant 
la seva longitud actual, i convertint-la en un veritable eix de relació entre els diferents 
teixits de la ciutat i els sistemes territorials situats en la seva capçalera i la confluència 
amb la riera de Rubí. 

L’ordenació de les grans infraestructures viàries ha de suposar un element 
fonamental de la millora de les connexions amb l’exterior i sobretot de la pròpia 
ordenació del trànsit interior de la mateixa ciutat consolidada. 

Les principals actuacions viàries, les condicions de traçat i els objectius a aconseguir 
són les següents: 

L’autovia orbital, o també anomenada IV cinturó, ha de connectar la ciutat 
emplaçada en una posició tangencial del sistema urbà de la ciutat metropolitana amb la 
resta dels municipis de la segona corona de la ciutat central, alliberant així les 
comunicacions per la B-30 cada cop més saturada de la càrrega de trànsit rodat. 
L’autovia orbital, es planteja com una via límit de la ciutat, amb una implantació que 
faciliti la continuïtat dels espais lliures urbans amb els espais lliures territorials situats a 
la falda del massís de Sant Llorenç, de tal manera que la seva implantació en el territori 
es realitza en gran part en fals túnel o en viaducte i no suposi un límit a aquesta relació 
amb el territori natural situat més al nord. 

L’ampliació de la C-58, que per la seva connexió a l’autovia orbital augmentarà el 
nombre de carrils actuals, passant a disposar de tres carrils o calçades laterals en un 
futur. Aquest condicionament fa que es precipiti la reordenació dels enllaços de la 
mateixa amb la carretera de Martorell i es possibiliti la definició d’una nova porta 
urbana, en un lloc on actualment tan sols hi ha un conjunt de cintes d’asfalt amb l’única 
funció de comunicar parts. Aquesta nova porta sud, serà una gran entrada–distribuïdor 
dels nous accessos de la ciutat, ja que sobre la mateixa confluiran les sortides de 
l’autopista i la interconnexió de la carretera de Martorell amb el nou passeig de Ponent. 
Aquest nou espai que sorgeix de la necessitat dels enllaços viaris, deixarà de ser un lloc 
d’espais desaprofitats per infraestructures viàries per passar a ser un nou lloc clau de 
l’activitat econòmica i terciària de la ciutat. 

El desenvolupament dels sectors industrials i productius de Can Guitard, 
comportaran la reordenació dels accessos de la sortida actual de l’autopista dels túnels 
de Vallvidrera, de tal manera en la confluència de les rieres del Palau i de les Arenes, es 
defineix una nova porta de distribució i organització dels trànsits en aquesta part sud de 
la ciutat, recollint tant la traça de la nova Rambla com la carretera de Rubí i les dues 
vies que discorren a costat i costat de la riera de les Arenes. 

La continuïtat de la carretera de Montcada, resseguint la traça recta de l’avinguda de 
Santa Eulàlia, travessant els terrenys entre Can Torrella i els Bellots, permetrà alliberar 
la traça actual de la mateixa carretera en el seu recorregut davant del cementiri i 
transformar-la en una veritable avinguda urbana que donarà servei a altres equipaments 
com l’hospital de Terrassa, i a la vegada serà un espai idoni per la implantació d’una 
nova àrea terciària a localitzar en aquesta nova porta de ponent de la ciutat. 
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2.4.2.- Un model de creixement mesurat, compacte i de qualitat 
Això vol dir opció per “una ciutat per viure”, amb un protagonisme per la bona 

residència tant en la ciutat consolidada com en els nous creixements, amb una atenció 
especial al lleure (espais cívics, espais naturals, espais culturals, espais esportius), al 
comerç (atenent a la diferent posició i varietat del mateix) i a la mobilitat (interior i 
exterior). 

El Pla fa seus els principis sobre la garantia del dret de l’accés a l’habitatge pel 
conjunt de la població dels ciutadans de Terrassa i el principi de sostenible respecte el 
model de creixement de la ciutat, que entre d’altres criteris, implica l’adopció d’un 
model de creixement compacte i equilibrat, de densitats més elevades, i que tendeixi a 
ocupar una menor superfície de sòl per poder donar cobertura a les futures necessitats 
d’habitatge. 

En aquest sentit el Pla està atent a respectar les capacitats del territori per encabir 
una determinada quantitat d’arquitectura, tot modelant una oferta que pugui donar un 
marge de cobertura que permeti atendre la potencial demanda d’habitatge durant el seu 
període de vigència, disposant d’una d’oferta de sòl destinat a l’habitatge suficient, per 
tal que la potencial demanda residencial, no pugui comportar fregaments excessivament 
ajustats que puguin incidir negativament en l’encariment del preu del sòl i com a 
conseqüència, afectar la capacitat d’accés a la residència per part dels veïns de Terrassa. 

Els criteris que han regit per la localització i definició de les línies bàsiques en les 
que es desenvoluparà l’oferta de l’habitatge del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 
es plantegen atenent a factors d’optimització dels recursos actuals i a una major atenció 
en la millora general de la qualitat de l’espai urbà en el que es localitzen. En resum els 
principals eixos o línies d’actuació sobre els que es defineixen els models de l’avanç, 
aquests són els següents: 

− Una aposta decidida per la requalificació interior. Es tracta de definir un marc 
de referència general fonamentat en el que podríem anomenar “refer ciutat” dins 
de la ciutat actual. 

− Una oferta complementària en els sòls d’extensió residencial que permeti 
cobrir amb suficiència el marge necessari d’un futur mercat d’habitatge que ha 
de tendir a incrementar-se per un lògic esgotament de l’espai de l’àrea central 
metropolitana. 

− El manteniment a grans trets del marc de referència actual del vigent pla 
general com un document adequat i vàlid per la construcció de la ciutat tal i com 
ho ha estat en aquests anys de vigència. 

− Una atenció particularitzada a la rehabilitació i reutilització del parc 
d’habitatges actual, implementant mesures que afavoreixin la reforma i millora 
del conjunt residencial existent, i a la vegada incorporant el model de l’habitatge 
de lloguer com una opció coherent dintre d’un pla que es vol ajustat a les 
opcions pel creixement mesurat i no extensiu. 

Altrament el Pla preveu les mesures oportunes i necessàries que garanteixin, en el 
conjunt de l’oferta general del mateix, el foment i la promoció d’actuacions destinades a 
l’habitatge públic en les seves diferents modalitats, amb la finalitat de poder atendre, 
amb garanties, l’ampli ventall de necessitats i d’opcions presents en la realitat social 
actual de la ciutat La proposta del Pla respecte aquest model mesurat, compacte i de 
qualitat s’estructura en dos grans apartats: la requalificació interior i els creixements en 
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extensió. 

2.4.3.- La requalificació interior 
El salt de qualitat que ha de suposar el desenvolupament i execució del present pla 

ha de comportar una atenció especial a la ciutat interior consolidada. En aquest sentit 
una de les principals estratègies respecte l’habitatge es concentra sobre tres elements 
claus d’aquest nova ciutat: - Les “àrees centrals de millora urbana”. Aquestes noves 
àrees hauran de ser dinamitzadores d’una extensió de sòl molt més enllà de la inclosa en 
el propi sector. Es tracta d’estendre el quadrat central de la ciutat actual localitzant 
espais de barreja d’usos i tipologies edificatòries, sovint mesclats amb la presència 
d’edificacions de forta significació dintre del paisatge urbà de la ciutat de Terrassa, el 
Vapor Gran, el Vapor Cortès o la mateixa AEG i que clarament hauran d’esdevenir 
referents de les transformacions que es donin al seu voltant. 

La reordenació del passeig de Ponent. La història dels diferents desviaments de la 
riera de Palau va deixar en aquesta part de la ciutat una esquerda oberta que és la imatge 
més clara d’una fractura urbana que precisarà d’un gran esforç i inversió per tal de 
poder ser cauteritzada. Al mateix temps aquest àmbit es presenta com un espai 
d’oportunitat on refer i recosir la ciutat. Un espai ampli i generós on implantar una nova 
via–passeig, acompanyada de construccions d’habitatges i noves activitats que amb un 
recorregut arbrat d’aproximadament sis quilòmetres esdevingui un espai central del 
futur creixement del pla 

Les actuacions en els carrers amples. Tal com es desprèn del reconeixement realitzat 
sobre els carrers, Terrassa és una ciutat de carrers i estructura parcel·laria molt estreta, 
on la presència d’amplades superiors als 15m en els carrers i 6m en les parcel·les són un 
percentatge molt reduït del nombre total existent. Donat que l’espai viari potencial sobre 
el que edificar promocions plurifamiliars amb activitat a les plantes baixes es 
concentren precisament sobre aquest reduït nombre de carrers, el pla defineix un 
conjunt de polígons d’actuació per agrupació de les seves parcel·les, per garantir que 
sobre els mateixos es podrà fer efectiva la potencial localització d’habitatges nous, que 
sobre tot, localitzats en els barris més distanciats permetin assolir un lloc estable per la 
localització d’activitats comercials i terciàries complementàries de les residencials. 

2.4.4.- Els creixements en extensió 
Pel que fa al creixement, que podríem anomenar exterior, és aquell relacionat amb el 

sòl urbanitzable, el pla determina tres sectors que en conjunt suposen prop del 40% de 
l’oferta de nous habitatges del Pla. 

Fonamentalment, es tracta d’àmbits situats al llindar de l’arc oest i nord-oest de la 
ciutat, a l’altra banda del transvasament de la riera del Palau, sobre el sòcol de la serra 
de les Aymerigues. L’oportunitat i les condicions favorables d’aquests àmbits 
identificats per al nou desenvolupament de ciutat per a l’habitatge, resideixen més que 
en les seves condicions morfològiques concretes, en la seva disposició estratègica al 
voltant de l’eix del llavi exterior del Transvasament, i per tant, del seu enorme potencial 
de transformació dels seus actuals entorns. 

La possible aposta per la transformació profunda de l’actual transvasament en un 
nou passeig urbà que transformi radicalment la fesomia dels barris de l’oest de la ciutat i 
al mateix temps permeti superar una altra de les grans cicatrius que ha condicionat la 
forma de la ciutat, precisaria també del desenvolupament de noves operacions de 
creació de nova ciutat que reforcin i aportin centralitat a aquest nou eix urbà. 
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Dins d’aquest entorn es contemplen els tres sectors residencials: les Aymerigues, 
Can Marcet, i el Torrent Mitger - Can Colomer. 

2.4.5.- Els carrers i la vialitat general del pla 
El model d’estructura viària que es planteja, es recolza en un sistema dual: per una 

part el model de ronda urbana que ha de ser la garantia de l’accés i de la fluïdesa de la 
mobilitat; i per una altra part la malla de carrers verticals/eixos i horitzontals/travesses, 
que han de servir per relacionar l’interior de la ciutat, dimensionar el recorregut i 
connectar les activitats que a l’interior de la ciutat es desenvolupen. 

Solidàriament amb les anteriors artèries urbanes, les infraestructures viàries 
exteriors, es projecten coherents amb aquest mateix model: 

− L’autovia orbital ha de passar a fer funcions de ronda exterior i definir un límit 
clar del creixement de la ciutat, a la vegada que, en la part nord, oferir una 
façana estratègica sobre la que localitzar una franja d’activitats i edificacions, 
incloses dintre del Pla de Millora Urbana Franja Nord, que resolgui la transició 
entre la ciutat i l’espai lliure i agrícola dels plans del Bon Aire. 

− L’autopista C-58 haurà d’ampliar el seus carrils de circulació –tres en cada 
sentit o calçades laterals–, al mateix temps que, en contacte amb la traça de la 
nova ronda urbana, definir un únic nus que resolgui els intercanvis entre vies 
diferents i permeti una eficient interconnexió entre l’autopista i el futur sistema 
de rondes de la ciutat; desvinculant així la Rambla del seu paper tradicional de 
principal col·lector de recollida i distribució del tràfic d’accés a la ciutat. 

− La via d’enllaç entre les dues vies anteriors, la C-58 i l’autovia orbital, per la 
part de llevant de la ciutat, ha de permetre relacionar totes dues artèries urbanes i 
a la vegada definir un límit de la ciutat consolidada en aquesta part amb veïnatge 
amb el parc territorial dels torrents de la Grípia i de la Betzuca. 

− La carretera de Montcada, per la seva part, a partir de la riera de les Arenes i 
en direcció Sabadell, endreça el seu traçat, per alliberar així la traça recta actual 
que dóna accés al cementiri, l’hospital de Terrassa i la resta d’equipaments i 
serveis localitzats en aquesta franja de territori lliure de l’antiga Mancomunitat. 

A l’interior de la ciutat es planteja completar el model de ronda interior urbana, 
format per la continuïtat de l’avinguda de Béjar, avinguda del Vallès, avinguda 
de Santa Eulàlia i el nou passeig de Ponent, que defineix un quadrat ampliat de 
la ciutat central. 

Sobre aquesta ronda urbana es dibuixen dos eixos verticals: la Rambla, que es 
perllonga fins els terrenys de Can Guitard i les Fonts, i el nou eix de llevant que ha de 
connectar el barri de Can Parellada amb el quadrat central, passant pels carrers de 
Venus i Miño, i la mateixa avinguda de Barcelona, transformada en una nova avinguda 
o rambla que estructuri i doni referència a aquesta part de la ciutat i millori la relació 
funcional entre les trames urbanes al seu entorn. 

Tancant la xarxa de carrers es disposen les travesses urbanes: l’avinguda de Santa 
Eulàlia, la carretera de Montcada, el passeig del Vint-i-dos de Juliol, l’avinguda de 
l’Abat Marcet i la seva continuació amb la rambla Francesc Macià, que han de 
completar la xarxa principal interior de la ciutat. 



Evolució dels models de reordenació del sistema de mobilitat de Terrassa 

54 

2.4.6.- Els carrers i artèries de mobilitat interior. 
Pel que fa referència a l’actual xarxa de carrers, es pot afirmar que està constituïda 

per una xarxa jerarquitzada i incompleta, de carrers principals i en la que una part molt 
important de l’espai viari, més del 85%, el composen carrers estrets de dimensions 
inferiors als 12 m d’amplada, altament urbanitzats i consolidats, amb una escassa 
presència d’elements arboris i sobre els que són molt escasses les afectacions viàries 
que resten pendents d’executar. Al mateix temps, aquesta xarxa de carrers dóna suport i 
accés a un parcel·lari residencial de façana continua, que també és en gran part de 
reduïdes dimensions. 

Respecte aquesta xarxa interior que conformen els carrers de la ciutat, es constata 
l’existència d’una concentració d’activitats que formen el que podríem anomenar 
“centralitats menors”, localitzades en diferents barris de la ciutat, que fan la funció de 
microcentres i defineixen policentralitats que actuen com a veritables estimuladors de la 
dinàmica urbana dels teixits edificatoris del seu entorn i sobre els que es proposa que 
siguin incorporats en el nou model del Pla. 

Per tant, l’estratègia del Pla, respecte la xarxa viària interior de la ciutat, s’orienta en 
els següents apartats: 

− els eixos cívics i les centralitats menors 

− els carrers amples, avingudes i passeigs 

− la xarxa de carrers verds 

− els eixos cívics i les centralitats menors 

L’evolució i millora de les condicions de qualitat de l’espai interior de la ciutat ha 
comportat la consolidació d’una àrea central estable a l’entorn del Raval de Montserrat i 
la plaça Vella, que ha anat ampliant la superfície de carrers de vianants fins configurar 
una zona centre que ja comença a estendre el seu radi d’influència més enllà d’aquesta 
mateixa àrea. 

En els barris de l’entorn d’aquest quadrat central s’han format noves polaritats 
menors que a una escala de barri suposen un certa concentració de l’activitat comercial i 
cívica dels seus residents. 

Sobre aquests eixos el Pla estableix mesures de foment i d’estímul de la localització 
d’aquestes activitats, a la vegada que regula normativament les millors condicions per 
l’assentament d’activitats més compatibles amb el trànsit de vianants, defugint aquelles 
activitats que generin major presència del vehicle rodat (tallers de reparacions, 
concessionaris, rentat de vehicles, etc). Els projectes d’urbanització, per la seva part, 
procuraran afavorir el caràcter de zona per a vianants d’aquestes àrees. 

La proposta dels eixos cívics parteix de la pretensió d’equilibrar l’ús del trànsit rodat 
amb el passeig dels vianants i entendre que algunes d’aquestes vies són essencials per a 
la representativitat de la forma urbana i per la potenciació dels usos. 

2.4.7.- Carrers amples, avingudes i passeigs 
L’entramat de carrers estrets, que omplen la ciutat, i l’extensa taca de parcel·les que 

hi donen front; posen en major rellevància aquells carrers amples, capaços d’acollir una 
més gran complexitat d’usos i funcions, on hi hagi una coexistència d’habitatge, comerç 
i serveis, i que en les estructures i carrers de cases unifamiliars no es produeix o no es 
pot produir en les mateixes proporcions. 
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Sobre aquests carrers de major dimensió i sobre els que potencialment es podrà 
edificar major nombre d’alçades, s’incentiven processos d’agrupament o concentració 
de les estructures parcel·laries promovent el pas, de la parcel·la clàssica del casal, amb 
amplades inferiors als 6 metres, a parcel·les d’una dimensió superior, que resolguin de 
forma adequada la introducció de programes d’habitatge plurifamiliar amb usos no 
residencials a les plantes baixes. 

Les mesures a implementar en aquests carrers fomentaran doncs la major amplada 
de les parcel·les i la introducció d’usos i activitats que no apareixen en els carrers de 
parcel·laris estrets on el monocultiu de l’habitatge unifamiliar, defineix la imatge d’un 
carrer de portes d’accés i de garatges, lluny del valor urbà de la resta dels carrers i 
avingudes amples de la ciutat. 

 

 
Il·lustració 29: Sistema viari principal del POUM del 2003. Font: Elaboració pròpia. 

2.4.8.- La xarxa de carrers verds 
L’estratègia sobre la definició d’un sistema d’espais lliures que abastin al conjunt de 

la ciutat i donin cobertura a les àrees actualment més deficitàries ha d’anar 
acompanyada d’una interconnexió que garanteixi els itineraris i relacions entre les peces 
noves i existents que es delimiten en el Pla. 
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La proposta de generar una xarxa verda de mobilitat interior, es realitza 
complementant el model actualment existent, i aplicant sobre el mateix un criteri 
d’optimització de la caixa viària de tal manera, que en la mesura del possible, es pugui 
fer compatible la implantació d’una o dues franges arbrades amb la secció actual, en la 
que normalment apareix un espai reservat per l’aparcament en la via pública. 

La intensitat i gra de la xarxa de carrers verds és tal que, en qualsevol cas i a una 
distància no superior a 100 m de casa, sigui possible disposar d’un carrer arbrat que 
condueixi el recorregut cap a una “peça verda” (parc o plaça) dels existents o dels 
previstos en el Pla. 

Les diferents seccions analitzades permeten agrupar els carrers en funció de la seva 
amplada en: carrers estrets, carrers mitjans i carrers amples. En el primer cas la secció 
del carrer serà bàsicament de vianants i arbrada, en el segon cas el carrer incorporarà 
carrils de circulació, aparcament, voreres de passeig i elements arbrats. En el darrer cas, 
el dels carrers amples, l’avinguda o passeig ja presenta clarament dues franges arbrades, 
amb un o dos cordons d’aparcament que l’acompanyen i amb la possibilitat 
d’incorporar carrils especialitzats per bicicletes o alternatives similars a la mobilitat. 

2.4.9.- Sistema ferroviari 
El 16 de març de 1856 el tren de vapor va arribar a Terrassa per l’estació del Nord. 

El tren va significar per a la ciutat l’impuls que necessitava per convertir-se en un dels 
motors econòmics de Catalunya i de l’Estat espanyol. Fins aquell moment el trànsit de 
mercaderies principalment tèxtils i de persones es feia amb carro i diligència. La 
ubicació de magatzems al carrer del Nord, demostra la importància d’aquest mitjà de 
transport. L’estalvi de temps i el volum comercial que es podia intercanviar va canviar 
radicalment la manera de treballar i entendre el món. 

El 16 de març de 1856 Terrassa es va vestir de gala per celebrar l’arribada del tren 
de vapor a l’estació del Nord. Aquest esdeveniment va canviar per sempre el ritme 
d’una ciutat que a mitjan segle XIX comptava amb 8.500 habitants. La irrupció del tren 
va agilitzar l’intercanvi de mercaderies i persones, amb Barcelona primer, i més tard 
amb Manresa i Saragossa. Hi havia dos trens al matí i dos a la tarda i les campanes de 
l’església del Sant Esperit tocaven 30 i 15 minuts abans de les sortides del tren. 

El tren dels catalans va arribar a la ciutat des de Barcelona passant per Sant Cugat i 
Rubí. Era l’any 1919 i ja era elèctric (el del Nord no ho va ser fins l’any 1929). La seva 
construcció va causar gran expectació ja que els terrassencs consideraven que l’actual 
ubicació quedava molt lluny del centre. 

Terrassa, doncs, comptava a principi del segle XX amb dues línies de tren que van 
ser fonamentals per al seu desenvolupament econòmic i social. A poc a poc la ciutat es 
va fer més poblada, més extensa i va sobrepassar els límits que marcava la via. Calia 
soterrar les vies del tren que impedien la cohesió i la millora urbana de la ciutat. Així 
doncs, l’any 1986 es va inaugurar la nova estació soterrada dels FGC i el 1994 es va 
trencar la barrera de ferro que separava el nord amb el sud de la ciutat: la línia de 
RENFE. 

L’impacte dels soterraments en la transformació urbana 

El soterrament de les vies de RENFE i dels FGC ha suposat una important 
transformació urbanística que ha permès guanyar nous espais per als ciutadans. El 29 de 
maig de 1994, el gran somni dels terrassencs i terrassenques de suprimir la barrera de 
ferro que separava el sud del nord de la ciutat es feia realitat, amb el soterrament de la 
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RENFE. El gran espai alliberat va permetre la urbanització del Passeig 22 de Juliol, la 
construcció del parc del Nord, i la creació de nous equipaments, habitatges, comerços i 
la plaça amb el Monument de la Dona Treballadora 

El soterrament de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat va permetre la 
recuperació del bulevard de la Rambla i la ciutat va guanyar una àmplia zona verda: el 
parc dels Catalans. 

 
Il·lustració 30: Futur “metro” de Terrassa. Font: Ajuntament de Terrassa. 

Les obres que s’estan fent actualment, han deixat al descobert un importantíssim 
jaciment prehistòric a Vallparadís. 

La Generalitat de Catalunya és qui impulsa l’obra anomenada “perllongament de la 
línia dels FGC a Terrassa”. És així perquè aquesta és una obra estratègica dintre del 
mapa de comunicacions de Catalunya, a més de ser importantíssima i molt positiva per 
a Terrassa. Les obres són a càrrec de GISA, una empresa pública de la qual n’és titular 
la Generalitat. Aquesta empresa ha revisat íntegrament el projecte i el traçat per tal de 
donar les màximes garanties de seguretat i qualitat tècnica. Els 4,5 quilòmetres de túnels 
es faran amb tuneladora, un mètode molt segur que perforarà el subsòl garantint el 
mínim impacte a la superfície. 
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Il·lustració 31: Futura xarxa ferroviària. Font: elaboració pròpia. 

L’Ajuntament ha demanat en tot moment al Govern de la Generalitat una atenció 
extrema a la seguretat de les obres que afecten els edificis d’habitatges. Cal remarcar 
que GISA ha creat un dispositiu d’informació i seguiment de les obres: inspeccions dels 
habitatges, instal·lació de sensors a les façanes, estudi dels fonaments de les cases del 
trajecte... 

Des que la campana del Sant Esperit avisava amb 30 i 15 minuts d’antelació la 
sortida del tren del Nord, l’increment de viatgers i la freqüència dels viatges ha 
augmentat espectacularment. Actualment, la línia de RENFE a Terrassa té 4.028.061 
usuaris, i 4.737.800 usuaris dels FGC. La nova línia afavorirà l’augment del nombre 
d’usuaris del metro i del ferrocarril, que se sumen als 9,7 milions d’usuaris de les línies 
d’autobús municipals (TMESA). Les freqüències de les línies oscil·len entre els 6 i els 
12 minuts. 

Madrid, Barcelona, València, Bilbao, París, Roma, Londres, Moscou, Berlín, 
Tolosa... i Terrassa. A l’Estat espanyol hi ha fins ara 5 ciutats amb metro: Madrid, 
Barcelona (inaugurat el 1924, ara L3 entre Catalunya i Lesseps), València, Bilbao i des 
de fa poques setmanes Palma. 

Terrassa, que se situa amb més de 200.000 habitants com la 4a ciutat catalana i la 
25a ciutat espanyola en població, formarà part d’aquest club restringit. A la resta 
d’Europa les línies de metro se situen generalment en ciutats que ronden o superen el 
milió d’habitants, com les grans capitals, però també en ciutats com Tolosa, situada en 
el mateix eix de la via europea E9 que Terrassa. La xarxa de metro més extensa és la de 
Londres, amb més de 400 quilòmetres. Barcelona compta amb gairebé 87 quilòmetres. 
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La connexió en metro de sud a nord i en tren d’est a oest anirà acompanyada d’una 
profunda transformació en la mobilitat vial de la ciutat. La construcció de pàrquings 
públics al costat de les noves estacions i els canvis en les línies de bus (tan urbans com 
interurbans), afavoriran la mobilitat sostenible i aposten clarament per potenciar al 
màxim l’ús del transport públic en detriment i aposten clarament per potenciar al màxim 
l’ús del transport públic en detriment dels vehicles particulars. Cal afegir que està en 
estudi actualment la possibilitat de construir un “IV Cinturí” ferroviari, al nord de la 
ciutat, per connectar directament Terrassa amb el Vallès Oriental (Granollers) i el Bai 
Llobregat. 

2.5.- EVOLUCIÓ DELS MODELS DE PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 

En la introducció d’aquest treball ja es comenta la impossibilitat d’entendre el 
creixement urbanístic sense tenir en compte les xarxes de transport i viceversa. 

En aquest sentit, Le Corbusier (Il·lustració 32) ja planteja una ciutat fordista, basada 
en les xarxes de transport. Malgrat les diferències, la ciutat planejada el 1965 
s’estructura a partir dels nuclis industrials dins la ciutat, envoltats de zones residencials 
per als treballadors. És doncs, en certa mesura, un model de ciutat fordista on, el paper 
que juguen les infraestructures de transport és alhora estructurant. 

 

 
Il·lustració 32: Vista aèria del projecte de ciutat moderna de Le Corbusier, ciutat fordista dominada per 

les xarxes de transport. 

Així doncs, el 1965 el viari s’estructura radioconcèntricament. El pla estableix unes 
vies d’accés (eixos) que en intersectar-se amb les vies perimetrals (circulars) es 
converteixen en vies de penetració i distribució (també eixos). A la vegada defineix 
dues vies anomenades travesseres. La primera d’elles travessa la ciutat de sud a nord 
seguint la vall del torrent de Vallparadís i connecta els accessos de Rubí amb el de 
Matadepera. La segona travessa la ciutat d’est a oest, connectant els accessos de 
Sabadell amb els d’Olesa (i posteriorment, Manresa) i Martorell. 
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Quan el 1980 es comença la redacció del nou pla, ja es percep que el model de ciutat 
fordista proposada en el 1965 és un model caduc i en clara tendència a desaparèixer. En 
aquell moment, ja és evident que molta indústria s’ha instal·lat a l’exteior de la ciutat, 
creant per tant, una especialització sectorial en polígons. 

Per tant, es troben similituds amb porjectes com el de la ciutat de Broadacre, on ja 
s’ha superat el model de ciutat fordista, però on encara el sistema de mobilitat és 
estructurant. 

 

 
Il·lustració 33: Vista aèria del projecte de Broadacre city dissenyada per F.L. Wright representativa de la 
ciutat postfordista dominada per les xarxes de transport i de telecomunicacions. (Font: Farad l Wright, J 

Wiley & Sons, Inc., New York, 1984). 

La concepció del viari el 1983 és diferent a la de 1965, i aquest s’entén com una 
xarxa mallada que és tancada per un sistema de dues rondes: exterior i interior. En 
aquest cas la ronda exterior està formada per l’autopista a Barcelona, el futur Quart 
Cinturó i un eix a llevant que hauria de connectar les dues infraestructures de nord a 
sud. 

La ronda interior està formada per les dues rieres (el transvasament de la riera del 
Palau a l’oest i la riera de les Arenes a l’est) i els vials de connexió al nord i sud, és a 
dir. L’avinguda de Béjar i l’avinguda de Santa Eulàlia. 

La ronda exterior fa alhora la funció de tancament de la malla vertebradora de la 
ciutat, mentre que la interior té una funció només reguladora del trànsit perimetral de la 
ciutat. 

La resta d’artèries i carrers –siguin de major o menor importància–  s’estructuren 
seguint una malla ortogonal orientada segons els eixos nord-sud i est-oest. 

En l’últim dels casos, el viari s’estructura també a partir de dues rondes i a l’interior 
mitjançant artèries que limiten grans espais on la circulació ha de ser només d’origen o 
destí. 
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En aquest cas, la ronda externa també està formada per l’autopista C-58, el futur 
Quart Cinturó i el futur eix de Llevant que ha de connectar ambdues infraestructures de 
nord a sud. 

En el següent nivell trobem la ronda interior que a semblança del pla del 1983 també 
està formada per les dues rieres a llevant i ponent i les avingudes de Béjar i Santa 
Eulàlia al nord i sud. 

 

 
Il·lustració 34: Estructura viària mitjançant cel·les. Font: Pla de Mobilitat de Terrassa. 

La diferencia de concepció del planejament vigent radica, doncs, en el fet que les 
artèries que conformen la ciutat han de servir per concentrar el trànsit generat entre les 
diferents cel·les que es generen. Anàlogament, per l’interior de cada una d’aquestes 
cèl·lules només hi ha d’haver trànsit d’origen o destí en elles mateixes. Per tant, es tracta 
d’evitar el trànsit de pas per dins les cel·les impedint els recorreguts rectilinis o 
continus, tal com es mostra a la Il·lustració 34. 

 

 
Il·lustració 35: Estructura viària proposada pel Pla de Mobilitat. Font. Gerència Municipal d’Urbanisme. 
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És un planejament, doncs, on l’especialització sectorial juga un paper 
importantíssim, però on es vol trencar la visió anterior de zones completament 
homogènies i repetitives on no hi destaca cap element característic. Això es tradueix en 
que cada una de les cèl·lules que conformen la ciutat té un ús predominant (residencial, 
industrial o terciari), però en cap cas és l’únic. 

En conseqüència hi ha zones d’ús predominant industrial on s’hi barregen usos 
terciaris. El mateix passa amb les zones residencials. També es dibuixen zones d’ús 
predominant terciari, però que alhora combinen usos residencials en menor quantitat. 

En la Il·lustració 36 es poden contrastar els diferents models de planejament del viari 
i alhora compara l’envergadura dels tres planejaments. 

 
Il·lustració 36: Sistemes viaris proposats pels diferents plans i llur abstracció. Font: Elaboració pròpia. 

2.6.- NOMENCLATURES UTILITZADES PELS PLANS 
Cada pla d’ordenació ha categoritzat i jerarquitzat de maneres diferents el sistema 

viari. El pla del 1965 és el primer en aplicar aquest concepte, tot i que de manera molt 
generalitzada. 

En primer lloc es podria fer una distinció entre la xarxa viària exterior i la interior al 
nucli urbà, com es pot veure a la Taula 3. Si bé ni el pla del 1965 ni el de 1983 fan una 
distinció excloent d’aquest tipus de vies, sí que es pot discriminar en tots els casos 
quines ho són i quines no. Pel que fa al pla del 1965 es pot considerar les vies 
proposades com a accessos com a vies exteriors, i en el pla del 1983 les que formen part 
de la xarxa primària i estan catalogades com a exteriors. El pla del 2003 ja especifica 
detalladament les vies catalogades com a exteriors. 

Exemples d’aquest tipus de vies serien, per al pla del 1965 qualsevol carretera fora 

1965 radioconcèntric 1983 mallat 2003 cel·lular 
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del nucli urbà (ex: carretera de Matadepera); i per als plans del 1983 i 2003 l’autopista 
de Barcelona a Terrassa. 

L’altre nivell de jerarquització és la xarxa viària interior al nucli urbà. Aquesta la 
poden subdividir a la vegada en les vies que formen part de la xarxa bàsica i les que 
formen part de la xarxa secundària. 

El pla del 1965 no feia cap tipus de distinció entre xarxa exterior o interior, però es 
pot constatar que mentre els accessos formen part de la xarxa exterior, la resta de les 
vies formen part de la xarxa interior bàsica, és a dir, les vies de penetració i distribució, 
les perimetrals i les travesseres. 

El pla del 1983 agrupa en la xarxa primària tant vies exteriors com interiors. En 
aquest sentit es consideren de mateix nivell vies com l’autopista o com qualsevol de les 
avingudes que formen l’anell viari de la ciutat. En canvi, existeix una diferenciació amb 
la xarxa bàsica urbana, on hi apareixen vies de menor nivell com per exemple la 
carretera de Montcada o el carrer de Colom. Una característica comuna a aquest tipus de 
vies és l’intent d’agrupar-les formant una malla ortogonal, tot i que en molts casos 
resulten traçats realment tortuosos i poc eficaços de cara a canalitzar els fluxos nord-sud 
o est-oest. 

En el moment de la redacció del pla del 2003 hi ha un canvi en la concepció 
jeràrquica del viari i ja s’especifica més detalladament els tipus de vies que conformen 
l’estructura viària. En aquest sentit s’ha de destacar la divisió que es fa entre el sistema 
de ronda urbana i la malla ortogonal formada pels carrers verticals o eixos i els carrers 
horitzontals o travesseres (Taula 3). La ronda urbana està formada les dues rieres i llurs 
vies de connexió al nord i al sud, és a dir, l’avinguda del Vallès, l’avinguda de Béjar, la 
ronda de Ponent i l’avinguda de Santa Eulàlia. La resta de vies que formen part de 
l’estructura viària són les principals avingudes, rambles i l’eix del ferrocarril del Nord.  

L’últim nivell de jerarquització són les vies que formen part de la xarxa viària 
secundària. En el pla del 1965 no es definia quines eren aquestes vies, però per exclusió 
es pot concloure que la resta de vies haurien de tenir una consideració similar. El 1983 
ja es defineixen les característiques de la xarxa secundària i es detallen sobre plànol. Per 
últim, el 2003, se subdivideix aquesta xarxa en eixos cívics i centralitats menors; carrers 
amples, avingudes i passeigs; i carrers verds. D’aquesta manera es pretén donar un 
tractament més adequat a cada tipus de via i no englobar-les totes segons un mateix 
model homogeni i poc adaptat. 
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Taula 3: Comparació de les diverses nomenclatures de sistema viari utilitzades pels diversos plans 
d’ordenació. Font: elaboració pròpia. 


