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EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA VILA DE SANT CUGAT DURANT EL SEGLE XX

La vila de Sant Cugat, a 124 m d’altitud, es formà a ponent del monestir de Sant Cugat del Vallès, el seu em-
plaçament coincidia amb una antiga forti�cació romana, el castrum Octavianum. El monestir, hi tenia una 
parròquia, dedicada a Sant Pere, que posteriorment s’anomenaria d’Octavià. (Emplaçament actual del 
mercat de Pere Sant amb la plaça de Sant Pere). L’emplaçament de la vila, a redós d’un gran monestir i en 
un enforcament de camins, el de Terrassa i el de Valldoreix, que constituien els eixos de la població,féu que 
ben aviat es convertís en un centre d’atracció comercial. 
El camí de Terrassa esdevindria Carrer Major, mentre que el de valldoreix seria el carrer baix.
Durant molts anys la població resta estancada, pobre i marginada de comunicació, la única població que 
hi viu són els agricultors dedicats a treballar les terres del monestir.
No va ser �ns a la obertura de la carretera de Gràcia a Manresa per l’Arrabassada, l’any 1877, i la inauguració 
del Ferrocarril de Catalunya l’any 1917 que es va propiciar la comunicació amb barcelona. 
A partir d’aquest punt la població no va parar de créixer, al principi amb treballadors, la majoria inmigrants, 
que treballaven en les obres públiques del ferrocarril, passant pels burgesos barcelonins que hi tenien la 
segona residencia, �ns a l’època dels anys 70 en que, els blocs de pisos ja havien transformat el caracter 
rural del poble en urbà.

 1914  ~ 2.300 Habitants
1877.. Obertura de la Carretera de Gràcia a Manresa.
1917...Inhauguració del Ferrocarril de Catalunya.
1920...Sant Cugat com a lloc d’estiueig de la burgesia    
 Barcelonina.
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DESVINCULACIÓ DEL MERCAT AMB LA VILA

Tal i com s’ha estudiat anteriorment, la Plaça de Sant Pere i 
el seu mercat han format part sempre del nucli antic i per 
tant centre neuràlgic de la ciutat. La seva ubicació és idònea 
pel que fa a la situació, però té un seguit de problemes que 
al llarg dels anys i amb l’evolució tecnològica i cultural, l’han 
anat apartant del nucli de comerç principal..

Per una banda, el mercat està envoltat de carrers de trànsit 
per a vianants, de tal manera que, si ha d’arribar-hi gent de 
fora es troba amb la problemàtica de l’aparcament. I si 
s’agafa el transport públic aquest té parada a l’avinguda 
Rius i Taulet, el que fa que per accedir al mercat s’hagi de 
pujar per dos carrers amb forta pendent i no accessible per 
a tot tipus de persones.

Per altre banda, la majoria de comerç s’ha anat ubicant al 
carrer Santiago Rossinyol, un carrer que convida a passejar 
i que connecta directament amb els Ferrocarrils de la Gene-
ralitat Catalana.

Per últim, la generació de noves places i equipaments 
públics, entre ells el nou mercat municipal de Torreblanca, 
han contribuït a la pràcticament total desvinculació del 
mercat i la seva plaça amb la resta de ciutat, fent així que, 
no només les pròpies parades de mercat, si no també els 
comerços externs hagin hagut de tancar per la falta de clien-
tela.

EL COMERÇ AL NUCLI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
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Plaça d’ Octavià

 1956  ~ 10.000 Habitants
1958... Es fa una nova ordenació administrativa de Sant Cugat:  
 la ciutat es divideix en quatre districtes, dos al nucli urbà,  
 Mira-sol i les Planes-la Floresta. Valldoreix es converteix  
 en Entitat Local Menor.

 1970  = 20.669 Habitants
1975...Plena crisi Política i social. Mor Franco i comença   
 una transició cap a la democràcia.
1978...Sant Cugat assoleix la categoria de Ciutat. Apareixen   
 blocs de pisos que fan que es generi un caracter urbà

 1986  ~ 35.000 Habitants
1980...L'economia ha deixat definitivament enrera el sector   
 agrícola i s'ha decantat cap el sector de serveis, i la   
 indústria neta. Comença la recuperació de la forta crisi   
 socio-econòmica.

 2010  ~ 82.000 Habitants
2000...Gran creixement urbà amb ampliació de parcs i construc  
 ció de noves urbanitzacions i equipaments.
 La vida cultural i associativa és molt activa i s'ha aconse  
 guit mantenir la identitat local enfront el risc d'esdevenir   
 ciutat.dormitori.
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