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4.- CONCLUSIONS 

4.1.- CREIXEMENT URBÀ 
El procés d’extensió de Terrassa no es pot entendre si no s’emmarca dins el procés 

de creixement de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Les transformacions territorials es poden resumir en: 

− el canvi de la dinàmica tradicional del creixement urbà, en raó del qual es 
produeix un augment de població; 

− la descentralització de les activitats de la indústria i del terciari de menor valor 
afegit cap a la perifèria de la ciutat, en el marc de les transformacions en el 
sistema productiu; 

− el trasllat, obligat en la majoria dels casos, de la residència cap els nous barris 
residencials de la ciutat; 

− el notable increment dels fluxos de persones i mercaderies, conseqüència de 
l’expansió urbana; 

− l’aparició de noves localitzacions del terciari i de les grans dotacions 
polaritzades al voltant de l’autopista C-58, com a elements d’un nou paisatge de 
ciutat, superposat als anterior ordres de ciutat compacta o de la dispersió 
territorial; 

− algunes operacions de renovació interna (àrees de nova centralitat), on el 
terciari i les dotacions en general hi juguen un paper rellevant. 

 

Podem dir, per tant, que Terrassa no és el resultat d’un procés de projecció i gestió 
d’un eixample, que ordena amb un mateix criteri tota la ciutat, sinó que és el resultat de 
diverses malles en quadrícula, definides bàsicament com a “projectes d’alineacions”, 
amalgamades i cosides mitjançant elements de soldadura de diferent caràcter (barreres 
físiques com la riera de les Arenes, el Transvasament, el torrent de Vallparadís, els 
FGC, la Rambla, les carreteres, etc.) 

La ciutat és doncs una “ciutat per parts”, ja des de la morfologia de malles 
històriques, on s’aguditzen els problemes de la ciutat del 1980, funcionalment 
zonificada i de teixits diferencials.  

La realitat urbana actual és clarament diferent de la ciutat contínua o compacta 
tradicional. En la literatura disciplinària contemporània trobem  noves taxonomies sobre 
el fet urbà. En el procés evolutiu sorgeixen nomenclatures com ciutat “genèrica”, 
“extensiva”, “dispersa”, “difusa”, “discontínua”, “fragmentada”, “en mosaic”, etc. 

Segurament aquests processos són compartits amb altres ciutats de l’àmbit 
metropolità com la reorganització productiva i especialització sectorial, polarització del 
creixement, requalificació urbana... en el marc comú d’uns processos generalitzats de 
reestructuració de la base econòmica i d’alteració de l’estructura demogràfica 
tradicional, de conseqüències significatives per a la polarització social i econòmica, i 
per a les conductes i els estils de vida dels egarencs. 

Igualment s’han d’entendre aquests processos en el marc temporal en que se situen 
cadascun d’ells. A grans trets es poden agrupar de la següent manera: 
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a) 1950-1975: industrialització moderna i “boom” immobiliari 

b) 1975-1986: final de la Dictadura i crisi internacional de les energies. 

Comença a disminuir la població al centre i comença una transformació de 
l’estructura econòmica de la ciutat. 

Prossegueix el creixement de les urbanitzacions de segona residència  

c) 1986-2007: recuperació econòmica i urbanisme dels grans esdeveniments, com 
la nominació de Subseu olímpica dels JJOO Barcelona’92. 
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4.2.- PLANEJAMENT 
Extensió o reforma? Què suposa cada pla respecte al seu precedent? Potser es passa 

de l’extensió a la reforma o sempre cada pla ha fet una extensió i una reforma d’un 
recinte interior? 

El pla del 1965, es basa en molts aspectes en el pla del 1933. Proves d’això en són la 
concepció radioconcèntrica del viari, l’extensió de la trama seguint els teixits 
preexistents o la creació de microcentralitats. Per tant, en aquest sentit es pot parlar 
d’una extensió del pla precedent. 

No obstant, el pla del 1965 aporta nous elements de reforma. En primer lloc hi ha 
una clara voluntat de reforma del centre històric mitjançant l’eixamplament de carrers i 
l’enderroc d’illes de cases. Per altra banda hi ha un canvi en la concepció il·limitada de 
la trama urbana de Vinyals, ja que per primer cop s’estableixen els futurs límits de la 
ciutat. 

El pla del 1983 trenca amb el model establert el 1965 i aposta per un apropament de 
la ciutat als seus habitants. En aquest moment s’insinua que és molt convenient la 
recuperació del centre històric mitjançant la creació d’una gran zona per a vianants. 
Certament és un canvi significatiu respecta la proposta desenvolupista i adaptada només 
a l’ús de l’automòbil del 1965. Es pot afirmar amb rotunditat que el pla del 1983 de cap 
de les maneres és una extensió del precedent. 

El pla vigent, en canvi, aprofita aportacions del seu predecessor però sempre amb 
una voluntat -encara més manifesta- de socialització de la ciutat. Es manté el model de 
policentralitat, però mesclant usos diferents al principal, es mante l’estructura de malla, 
però creant cel·les interiors de gran envergadura. És doncs, en molts sentits, una 
extensió dels nous conceptes aportats el 1983.  

4.2.1.- 1900-1933 
Així doncs veiem com en els primers intents de planejament, hi ha una visió 

simplista del creixement que hauria de seguir Terrassa i gairebé sempre allunyada de les 
possibilitats reals. 

En aquest sentit el pla de Miquel Coret del 1878 adopta com a pauta d’ordenació la 
quadrícula nord–sud / est–oest, sense altra adaptació a les preexistències que la de 
resoldre correctament les entregues amb el casc antic i eixamples ja iniciats, i la 
incorporació de la Rambla sobre la riera del Palau, com a element singular, esbiaixat, 
que tancava la quadrícula bàsica. 

El projecte no s’aprova, ni se segueix en els posteriors creixements urbans. 
Malauradament però, Terrassa no recupera fins el 1983 una idea de projecció, amb els 
principis de claredat, unitarisme i ordre, que inspiren el projecte de Coret. 

Antoni Pascual, en el seu projecte 1910 ja no manté l’objectiu de donar un 
tractament unitari al creixement de la ciutat. La proposta bàsicament consisteix en 
adoptar una ordenació similar a l’existent en les zones contigües ja ocupades. 

Aquesta proposta té escassa fortuna, possiblement perquè fa necessària l’obra de 
canalització i cobriment de l’últim tram de la riera del Palau. Això possiblement 
provoca que l’any 1919 es redacti un nou projecte d’eixample, obra de Melcior Vinyals, 
modificat pel mateix autor l’any 1933. 

Aquest projecte pren com a base la fragmentació incipient. La ciutat que s’ha 
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d’ordenar no és ja un element tancat, homogeni i estàtic sinó que posseeix vàries àrees 
de creixement basades en les que, ja espontàniament segueixen les propostes d’eixample 
anteriors, i que ja són un fet. El projecte no pot menysprear aquestes realitats 
fraccionàries i disperses, ja que del contrari el resultat seria igualment fraccionari i 
dispers. 

L’envergadura del projecte Vinyals és extraordinària, per a una ciutat de poc més de 
30.000 habitants (1920), si bé en el darrer decenni experimenta un important creixement 
demogràfic (aproximadament del 3,6 % entre el 1910 i 1920). 

Un element a destacar del Pla Vinyals és que no posa límits al creixement de lca 
ciutat. Vinyals dibuixa una quadrícula sens fi que es pot anar extenent segons les 
necessitats de cada moment.   

4.2.2.- 1965 
L’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana el 1965 introdueix un nou element 

de referència en l’explicació del successiu creixement urbà, per la influència indirecta 
que té sobre el mateix, i també per la influència més directa que tenen els plans parcials 
que s’aproven a partir del 1965. 

S’ha d’entendre que en aquest moment, la ciutat es troba immersa en un procés de 
fragmentació i extensió.  

Les opcions fonamentals del pla general del 1965 tendeixen a propiciar el 
creixement important cap el nord (al llarg de la carretera de Matadepera, per sobre de 
l’avinguda de l’Abat Marcet) i cap a l’est (marge esquerra de la riera de les Arenes); cap 
als sud, només una franja per a possibilitar la connexió amb la barriada de les Fonts; i 
cap al nord-oest una àrea molt localitzada de reserva (Can Boada). 

Sembla que existeix l’intent perpetuar el model radioconcèntric, fonamentalment 
ortogonal en el seu nucli, ja configurat en el moment de la redacció del pla, en el sentit 
d’ampliar-lo cap els sectors nord, nord-est i est. Aquesta afirmació es fonamenta 
bàsicament en l’estructura de la xarxa viària bàsica que el pla proposa, i en la 
localització de les qualificacions de reserva i camp urbanitzable, com a orientadors dels 
nous creixements. 

Les principals actuacions es poden resumir en:  

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

− la reconversió del centre urbà; 

− el manteniment de ‘estructura urbanística d’usos del sòl industrial i residencial 
més consolidat i; 

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

Pel que fa al ferrocarril, no es fa cap proposta nova, més enllà de la construcció de 
passos deprimits o elevats per atravessar-lo. 

4.2.3.- 1983 
El pla del 1983 suposa un canvi important en la concepció urbana de la ciutat. 
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En aquest pla es persegueixen diversos objectius, però si n’hi ha una a destacar és 
sens dubte l’intent de socialització de la ciutat, és a dir, que els habitants se la tornin a 
fer seva. 

Per a aconseguir-ho, les principals mesures que s’adopten es poden resumir en les 
següents:  

- materialització d’una estructura urbana policèntrica, descentralitzada, 
homogènia i eficient; 

- revitalització i manteniment del caràcter industrial de Terrassa mitjançant un 
creixement no-desenvolupista; 

- revitalització i aplicació quantitativa del sector terciari i; 

- reequipament general de la ciutat. 

Un element a destacar és la porta oberta que deixa el pla per a la creació d’una gran 
zona de vianants al centre de la ciutat. El pla no en defineix els seus aspectes concrets 
però ja insinua que s’ha d’abandonar la idea de mantenir el centre de la ciutat ocupat per 
l’espai destinat a l’automòbil. 

Pel que fe al sistema viari, s’aposta clarament per una xarxa mallada, tancada a la 
vegada per una ronda interna i una d’externa formada per les grans infraestructures de 
connexió de la ciutat. 

En aquest pla es manifesta clarament la necessitat de soterrament de les dues línies 
de ferrocarril. De fet, en el moment de redacció del mateix, ja hi ha contactes amb les 
administracions implicades per a desenvolupar aquests projectes.  

La ciutat s’enfoca cap a una especialització sectorial i cap a un reompliment dels 
espais buits. 

4.2.4.- 2003 
En aquest pla hi ha un clar intent de superació del model precedent basat en una 

estructura mallada. És doncs la plasmació de les noves tendències pel que fa a la 
concepció del viari i a l’ús que s’ha de donar als diferents tipus de vies. Veiem doncs, 
com pren força la idea de l’estructuració cel·lular, on cada unitat pretén garantir uns 
nivells de trànsit interior reduïts i on l’espai dedicat als vianants augmenti 
progressivament. 

El model de circulació del 2003 es basa en un sistema de distribució dels fluxos 
format per anelles i radis d’entrada. La resta de la xarxa funciona dins les cèl·lules 
formades per les anelles i els radis. 

Puntualment, en carrers de micro-centralitat o a prop de les escoles, es proposa el 
tractament en carrers de prioritat invertida (carrers residencials). 

Amb el nou model proposat s’assegura que es manté el mateix nivell actual de 
fluïdesa i capacitat de les vies, però amb mesures constructives puntuals s’ha d’obtenir 
un increment de les condicions de seguretat viària. 

Pels nous sectors de ciutat que preveu el planejament, cal que el seu disseny 
incorpori aquest criteri de jerarquització i disseny, fent nous barris on el tràfic sigui 
calmat des de la seva creació, respectant així el sistema cel·lular. 

La ronda exterior de connectivitat regional o anella externa, constituïda per la C-58, 
l’autovia orbital i el vial de la Grípia, ha d’actuar com a complement de la xarxa viària 
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de característiques estrictament urbanes, i ha de possibilitar la distribució del trànsit des 
de l’exterior de la ciutat. 

El vial de la Grípia ha d’actuar, doncs, com a via d’enllaç entre les dues primeres pel 
llevant de la ciutat, relacionant totes dues artèries viàries d’abast regional i a la vegada 
definint 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 seva construcció haurà de ser 
molt respectuosa amb el parc i els barris urbans, fent possible una transparència entre 
aquests per mitjà de ponts i túnels.  

La construcció d’aquesta infraestructura viària, ha de tancar aquesta ronda exterior, 
dirigint per la mateixa els vehicles pesats cap als polígons industrials ubicats a Terrassa 
i deslliurant la ciutat consolidada del trànsit de pas. Cal tenir molt present que els nous 
àmbits d’implantació de sectors industrials i terciaris previstos en el POUM es 
plantegen de manera perimetral a la ciutat, resseguint el traçat d’aquesta ronda exterior. 

El tancament d’aquesta ronda ha d’actuar com a element distensionador del trànsit 
interior de la ciutat, recuperant vials bàsics per la circulació mitjançant la reducció del 
trànsit de pas, possibilitant alhora una millor integració urbana de les avingudes del 
Vallès i Barcelona, la rambla d’Ègara,... 

La ronda urbana interior o anella central de la ciutat, ha de possibilitar la distribució 
del trànsit en un doble sentit: per la distribució del trànsit exterior d’entrada, connectant 
amb la xarxa viària interna mitjançant la xarxa d’accessibilitat; però també per la 
distribució del trànsit intern, alliberant així el centre de la ciutat de la funció 
distribuïdora del trànsit. 

El sistema intern d’avingudes, definit per dos eixos verticals (la rambla d’Ègara i a 
llevant les avingudes de Barcelona i Jaume I) i tres travesseres urbanes (la carretera de 
Montcada, el passeig del Vint-i-dos de Juliol, l’avinguda de l’Abat Marcet), constitueix 
el darrer nivell de distribució del trànsit de la ciutat. 

Aquest sistema d’anelles ha de possibilitar que tots els interiors dels barris assoleixin 
uns nivells de trànsit suficientment pacificat. 

Per tal de recuperar espai a favor dels que no es desplacen en vehicles motoritzats, 
dissuadir la infiltració del trànsit de pas, o bé garantir l’accessibilitat i la seguretat a les 
diferents zones de la ciutat, s’han proposat la creació de cèl·lules o zones 30, les quals 
es defineixen com zones d’activitat social on s’han de garantir als ciutadans uns 
determinats estàndards de qualitat de vida (es pot viure, treballar, fer compres, 
desplaçar-se a peu o en bicicleta protegits dels perills i impactes de la circulació 
motoritzada,...). 

Les zones d’activitat social evidentment no són exemptes de trànsit sinó no 
funcionarien, tanmateix els seus carrers han de garantir exclusivament l’accés al trànsit 
de servei. A tal fi han de ser tractats segons els principis de la moderació de la circulació 
(reducció de les velocitats), i s’ha de garantir unes intensitats de trànsit compatibles amb 
l’entorn (capacitat ambiental). En particular es proposa una concepció cel·lular que 
pretén evitar la infiltració del trànsit de pas i fomentar un ús més racional del cotxe. 

La connexió entre cèl·lules és senzilla, però no ha de permetre utilitzar-les per 
travessar la ciutat. 

a) Transformacions internes de substitució de peces en els teixits urbans i la seva 
conversió en nous espais adaptats a activitats residencials, terciàries, 
d’equipaments, d’oci, etc. 
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b) Operacions de rehabilitació de l’estoc residencial i del patrimoni per acollir 
activitats originàries o diverses. 

4.2.5.- Desenvolupament dels plans 
La tercera part d’aquest treball analitza el grau de realització del planejament en 

cada època. 

Les conclusions principals són les següents: 

− Del 1965 al 1983 s’aprecia poca voluntat de desenvolupament del pla, i en 
molts casos es s’inicien plans parcials que incompleixen sistemàticament allò 
planejat; 

− Del 1983 al 2003 es fa un gran esforç per a portar a terme el pla tot i les 
mancances econòmiques primerenques. Manquen pendents, però, els grans 
projectes de redreçament de les rieres. 

− Des del 2003 fina a l’actualitat, ens trobem en una fase embrionària pel que fa 
als grans projectes de ciutat, tot i que s’ha de destacar com a element singular el 
perllongament del FGC ja en fase de construcció. En aquests darrers quatre anys 
s’ha posat molt d’èmfasi en les obres de poca envergadura que milloren -amb un 
alt grau de rendibilitat- el sistema de mobilitat. 

Els grans  processos de transformació territorial des del 1965 fins a l’actualitat es 
poden sintetitzar en els següent: 

a) Construcció d’elements de la vialitat principal (autopista a Barcelona per 
Sabadell, autopista a Manresa i autopista a Barcelona pels túnels de Vallvidrera). 

b) Extensió i millora de les línies de ferrocarril: perllongament dels FGC i 
construcció de l’estació de Terrassa-Est de la RENFE. 

c) Aparició de grans factories, nous polígons industrials o d’emmagatzematge. 

d) Realització de grans superfícies comercials, instal·lacions d’oci d’oficines 
constituint polaritats especialitzades. 

e) Creació de grans equipaments de caràcter educatiu, esportiu, etc. 

f) Creixements residencials per extensió del teixit urbà preexistent. 

g) Operacions de millora i reforma urbanes relatives als espais lliures, a 
l’equipament, a la sistematització viària. 

 

4.3.- PROPOSTES 
Infraestructures per a la mobilitat privada o prioritat al transport públic? 

Pretendre resoldre les necessitats de desplaçament per la ciutat a través de 
l’automòbil i del creixement sense fi de la infraestructura viària, a més de no resultar 
econòmicament possible, implica la progressiva degredació de la ciutat, tant per la seva 
ocupació del sòl públic com pel consum energètic i la pol·lució ambiental que se’n 
deriva. 

Una potenciació i millora del transport públic, tenint en compte l’esforç que s’està 
dedicant a l’expansió del ferrocarril, i una adequada localització de les noves activitats 
urbanes en relació amb aquell sembla una estratègia alternativa a considerar. 
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Ciutat dispersa o raonablement compacta? 

La realitat urbana que ens envolta ha anat adquirint progressivament els trets de la 
dispersió i la discontinuïtat com a conseqüència dels canvis operats en l’estructura 
econòmica i social. 

Les insuficiències o limitacions de la ciutat compacta tradicional són moltes vegades 
les causes de l’aparició de nous assentaments residencials i terciaris progressivament 
allunyats, en modalitats de baixa densitat, teòricament immersos en la naturalesa, com a 
hàbitat suposadament més equilibrat i assequible. 

Malgrat tot, ni els processos d’urbanització material que s’han dut a terme, ni en 
general les característiques de les urbanitzacions resultants, semblen ser una alternativa 
adequada per a les necessitats residencials actuals. 

La segregació espacial, l’escassa accessibilitat d’aquells assentaments i la seva baixa 
densitat no representen unes condicions adequades mínimes per a la cohesió social, 
l’existència d’equipaments i serveis, el transport públic, etc. 

Davant d’aquesta realitat, es planteja la necessitat d’una ciutat reonablement 
compacta que permeti fer compatibles els avantatges de la ciutat tradicional i del 
territori urbanitzat, superant les limitacions d’ambdós models. 

 

Créixer en nous polígons o rehabilitar la ciutat existent? 

Enlloc de les opcions desenvolupistes de creixement urbà generalitzat, basades en 
lògiques d’inversió immobiliària més que en les necessitats reals, sembla necessari 
considerar prioritàriament les possibilitats de transformació i millora del capital social 
fix que suposa la ciutat existent, enfront d’opcions de nova ocupació de sòl lliure. 
D’aquesta manera, els processos de rehabilitació de teixits i edificis existents, la seva 
eventual substitució, etc., serien línies privilegiades del projecte de ciutat. 

Això seria conseqüència no només d’una major racionalitat en la utilització dels 
recursos públics i privats, en una visió no immediata dels processos de construcció de la 
ciutat, sinó fonamentalment de la voluntat d’assolir un desenvolupament urbà i 
territorial sostenibles.  

 

 

 


