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El lloc de Montcada és esmentat ja el 989, i el primer testimoni del castell de Montcada, que s'alçava dalt del turó del mateix nom, dominant l'antiga via romana i el camí ral, és del 1023.

Fou el lloc d'origen de la famosa família Montcada i centre de la baronia de Montcada, que el 1390 passà a ésser propietat de la ciutat de Barcelona.

El 1713 el castell de Montcada fou demolit per ordre de Felip V per evitar que els catalans el poguessin tornar a utilitzar contra els castellans després de la Guerra de  Successió.

L'església de Santa Maria de Montcada, al costat del castell, romànica (és esmentada ja el 1134), subsistí fins el 1808, que fou enderrocada per les tropes napoleòniques durant la Guerra del francès (el 1908 fou bastit un nou santuari

desfet a la instal·lació, el 1917, de la fàbrica Asland).

Del terme de Montcada derivava l'aigua del Besòs cap al famós rec Comtal, que alimentava els molins de Barcelona. Al s XV eren coneguts els adobers i els vidriers de Montcada, que aprofitaven l'abundància d'aigua del terme; als ss XVI i

XVII hom hi constata la fabricació de paper. Al començament del s XX les aigües de Montcada proveïen l'antic poble de Sant Andreu de Palomar i, en part, Barcelona. La funció de lloc d'estiueig de la burgesia barcelonina que havia anat

adquirint des del s XIX fou completament frenada per la instal·lació de la fàbrica de ciment Asland, el 1917, que marcà l'inici de la industrialització del municipi (Ferrer i Bernades el 1930, Aismalíbar el 1934).

Des dels anys cinquanta fou afectada per l'onada immigratòria de la regió de Barcelona, que desbordà la vila i motivà la creació de nous nuclis i el creixement d'altres i la pèrdua de la vida tradicional de poble. El decenni 1950-60 hi hagué

un nou gran impuls industrial (tallers mecànics, petites i mitjanes indústries), continuat en 1960-70 amb un altre grup de noves fàbriques, com Levivier, Bosuga, Ignis, Prebetong, etc i que encara no s'ha aturat. A l'esquerra del Besòs, al

sector més muntanyós, hi ha el poble de Reixac i l'antiga quadra de la Vallençana, nucli residencial i d'estiueig.

DADES

PROJECTES DE MILLORA URBANA 

1.VALLENÇANA BAIXA (porta d'accés al Parc de la Serralada Marina)

5.HABITATGES P.O LA VALENTINE

3.SOTERRAMENT LINIA ALTA VELOCITAT

6.RECUPERACIÓ CANTERA TURÓ

2.RECUPERACIÓ BIOLÒGICA BESÓS
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Seguint les recomanacions del pla especial de la Serralada de Marina i la voluntat municipal de crear un nou pol

d‟equipaments esportius proposa la transformació del sòl destinat a industrial i una part de sòl urbà ocupat per

activitat industrial per destinar-lo a equipament esportiu. Aquest canvi d‟ús afecta el tram final del torrent de la

Vallençana, actualment dins d‟un zona industrial a desenvolupar. Per tal de garantir la funció del torrent es proposa

en la modificació de PGM reconèixer: la llera del torrent com a sistema d‟espai lliure destinat a la

protecció de ribera i, els sòls de l‟entorn de la llera dotar-los d‟una regulació específica que

no permeti cap edificació i en qualsevol transformació s‟haurà d‟adaptar a la situació

d‟adjacència del torrent. Aquesta proposta recull les recomanacions del Pla Especial de La Serralada Marina per

aquest àmbit, pel qual es reconeix el caràcter de Porta d‟accés al parc, tot recomanant

modificar les qualificacions de PGM.  Des d‟aquests perspectiva, es proposa la construcció d‟un pavelló poliesportiu

i una zona amb piscines, i el serveis necessàries pel funcionament de l‟equipament esportiu.

En l‟espai en contacte amb el sistema d‟espais lliures es proposa la implantació d‟una pista de

jogging que es construirà de manera respectuosa amb l‟entorn. Les activitats esportives seran

les mínimes per tal de garantir les funcions ecològiques del torrent. Es manté la traça de la

carretera actual i es proposa com a eix intern per aquest sector.

El futur desenvolupament del sector es realitzarà mitjançant un pla especial.

Dins del nou pla d'Ordenacio del front del riu Besós, està prevista la

recuperació de la vegetació i la fauna de ribera, per tal de garantir la

connexió entre els diferents espais públics que conformen aquest

front. Aixó garantirà un salt qualitatiu de l'espai a desenvolupar

Aquest projecte va adreçat a millorar la connevitat en bona part del terme

municipal de Montcada. L'alta velocitat ajudarà a millorar la connexió a escala

Metropolitana del municipi al mateix temps que s'elimina la gran cicatriu que

ara dividia el municipi.

4.CONNEXIO AMB COLLSEROLA

El Turó de Montcada s'incorpora al Parc Natural de Collserola, la delimitació del

qual la va presentar ahir el conseller de Medi Ambient i Habitatge de la

Generalitat de Catalunya, Francesc Baltasar. D'aquesta manera, Montcada i

Reixac ampliarà en 179,59 hectàrees l'espai protegit, arribant a un total de 390,09

de les 8.320,05 ha que tindrà el parc (la superfície protegida actualment és de

7.515,8 ha).

Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) al sector de Collserola, que incorpora la

inclusió del Turó de Montcada i el seu entorn, entre els barris de Can Cuiàs i

Terra Nostra. Ara aquests terrenys s'incorporen de ple al Parc Natural.

L'Ajuntament està estudiant fórmules per possibilitar la connexió real del Turó i el

seu entorn amb Collserola, que actualment es veu molt dificultada pel traçat de

l'autopista C-58. "Existeix una proposta per fer una plataforma sobre

l'autopista, amb prou amplitud per què serveixi tant de corredor biològic

com per al pas de les persones"

Pendent de pressupost més viable.

Un cop la cimentera acabi l'extracció de material de la cantera, s'ha

signat un acord per reomplir el Turó de Montcada amb runes de la

construcció. Aixó permetrà recuperar la morfologia del mateix i

integrar-ho tot dins del mateix espai verd

Ja s'esta procedint a l'enderrocament de l'antiga Valentine i en el seu

lloc es construiran un grup de blocs de vivenda de protecció oficial que

ajudaran a reconfigurar el nou front del riu Besós
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ESTRATEGIA URBANA. ANÀLISI METROPOLITÀ DE MONTCADA I REIXAC

INTRODUCCIÓ

MUNICIPI: Montcada i Reixac

COMARCA: Vallès Occidental

PROVINCIA: Barcelona

POBLACIÓ:  33.453 hab.

                     1.429,62 hab/km²

EXTENSIÓ: 23,4 km²

ALTITUD: 36msnm

COORDENADES:

41° 29′ 14″ N, 2° 11′ 16″ E


