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EL TABARAN DE MOLLET 

 

 

MOTIVACIÓ 

 

Mollet té unes bones dimensions per a ser descoberta a peu. També està ben comunicada amb tren. Si 

coneixem Mollet primer amb aquest mitjà de transport ens adonem ja d’entrada que la seva estació de 

tren no es troba al centre de la ciutat, sinó una mica allunyada, i encara que envoltada de polígons 

industrials i prop del riu Besòs, prou ben comunicada amb una xarxa de carrers que ha crescut fins 

topar amb les pròpies vies. 

 

Just per darrera l’estació, un solar enorme, amb restes d’algunes edificacions que deixen entreveure 

obra vista de cert bon disseny. Són les restes de la fàbrica de la Teneria.  

 

Les possibilitats de creixement econòmic de les ciutats de la primera dècada del segle XX varen portar 

la implantació d’unes poques grans indústries manufactureres de diversos sectors per la inversió dels 

seus impulsors, que entre altres motius varen triar la ciutat de Mollet per la seva bona ubicació. Lligat 

a la creació de les indústries va venir la necessitat de llocs de treball i, per tant, de llocs per viure. 

 

De l’estació sortia, en l’època de funcionament de la Teneria un carrer ben recte i paral·lel a la riera 

que portava al centre de la ciutat, l’església, el mercat i la resta de serveis. En aquest carrer hi havia la 

darrera de les grans fàbriques, la de can Fàbregues, enderrocada a principis de segle XXI. 

 

Aquest carrer va ser dels primers en començar-se a edificar per a donar cabuda als primers habitatges 

dels treballadors i petits tallers associats. Al final d’aquest carrer, ja a tocar de la Rambla apareixia a 

l’esquerra el gran edifici del Tabaran i la Cooperativa Obrera de la Teneria, que encara es manté ben 

alerta de les grans transformacions que hi ha hagut al seu voltant. A la dreta de la Rambla i a la mateixa 

alçada es trobava l’Ateneu, edifici desaparegut. 

 

Davant del Tabaran hi havia la fàbrica de can Mulà, contemporània a tot aquest moviment industrial i 

obrer, que ha estat la darrera en desaparèixer per donar lloc a una gran transformació i 

desenvolupament del centre. 

 

A data actual ben pocs edificis i llocs ens recorden aquest passat. 

 

El Tabaran representa per a molts molletans el record i el lligam amb el passat industrial que va 

provocar el desenvolupament de la ciutat. 
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LA CIUTAT DE MOLLET 

 

A principis del segle XX Mollet s’extenia des del seu centre, a l’entorn dels dos torrents (el del 

Caganell o de Gallecs i el de Merdans) en la direcció nord-sud, i al voltant de la carretera Barcelona-

Ribes, en la direcció est-oest. Fins aleshores havia estat un poble majoritàriament agrícola amb els 

petits tallers que el poble requeria per a la seva vida diària. 

 

Avui en dia però, malgrat la forta pressió industrial que ha sofert, Mollet continua tenint un fort 

arrelament amb el seu entorn natural més inmediat. La plana al·luvial del Besòs, els prats i camps de 

Gallecs i, en la llunyania, la Serra de Marina i la Conreria al sud, el Montseny al nord-est, i Sant 

Llorenç del Munt al nord. 

 

Entrats al 1900, Mollet comença a créixer al voltant del nucli antic, al llarg de la carretera Bcn-Ribes i 

al voltant dels camins que porten a les estacions de ferrocarril (Berenguer III i Rafael de Casanova). 
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En el període comprès entre 1914 i 1932, Mollet experimenta el primer creixement important de la 

població, a causa de la generació de llocs de treball proporcionats per les noves indústries.  

La línia de tren Barcelona-Puigcerdà, ja implantada per aquells anys, es va construir l’any 1904. 

 

En el mapa anterior, del 1924 el color vermell de la ciutat construïda s’observen clarament els dos 

eixos sobre els quals es realitza el creixement inicial. 

 

El centre estava consolidat i urbanitzat, i els barris de Santa Rosa i de l’estació de França agafaven 

entitat gràcies a l’augment demogràfic provocat per l’emigració del camp a la ciutat per a treballar a 

les fàbriques.  
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El pla d’eixample de Sugranyes 

 

 

 

Aquest mapa ens mostra l’estat de Mollet l’any 1914, poc després, de redactar-se el Pla d’Eixample 

per part de  l’arquitecte Domènec Sugranyes i Gras.  

 

El creixement físic de la ciutat es produeix radialment des del nucli antic, sobre els camins de Mollet a 

Barcelona, a Santa Perpètua de Mogoda, a Montmeló, a Gallecs i a Martorelles, amb la implantació de 

les primeres indústries sobre el torrent Caganell. 

 

A mitjan de segle XIX la línia de tren de Barcelona a Girona ja feia parada a Mollet, i la de Barcelona-

Sant Joan de les Abadesses hi va arribar el 1880, junt  amb la carretera de Ribes, que uneix Barcelona, 

Vic i Ripoll. Les due estacions de tren es van convertir en dos punts d’atracció per a les primeres 

indústries de Mollet. 

 

A la dècada del 1920 es produeix doncs, un fort creixement de població degut a la generació de llocs 

de treball per implantació de les noves indústries. Aquests nous molletans provenien d’altres pobles 

de Catalunya, però també de l’Aragó i del Llevant. 

 

Amb aquests antecedents i les noves necessitats es redacta el Pla d’Eixample l’any 1913. 
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Plànol general del Pla d’Eixample de D. Sugranyes. 

 

El Pla d’Eixample ha de resoldre la transformació de Mollet cap al que seria una ciutat industrial, tot i 

que la coexistència entre el fet urbà i el rural encara és molt notable. 

 

En el primer quart de segle XX, el nucli urbà encara es troba al voltant de l’església i l’antic 

ajuntament. S’enceta una certa planificació urbanística i es comença la redacció d’ordenances 

municipals per a la construcció d’edificis. 

 

El Pla crea diversos eixamples, alternant els creixements d’estructura radial al voltant de noves places, 

o bé amb trama ortogonal (si bé adaptada a les orientacions dels eixos principals preexistents) seguint 

els torrents o les carreteres, ocupant totalment l’espai lliure entre les vies del tren i el Riu Besòs. 
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EL SORGIMENT DEL TABARAN 

 

La Teneria Moderna Franco-Española 

 

No es pot entendre la importància del Tabaran sense comprendre els seus orígens en la indústria de 

Mollet, especialment vinculat a la fàbrica de la Teneria, o la Pelleria com també se la coneix. 

 

Fundada amb capital francès i amb socis francesos, buscant mà d’obra no especialitzada i a millor 

preu, adquireixen el 1897 a Mollet del Vallès, a tocar del riu Besòs una gran finca per a instal·lar-hi 

una indústria de transformació de la pell. El projecte de l’edifici es va encarregar a l’arquitecte 

Domènec Sugranyes i Gras, i l’obra va ser realitzada per l’empresa de Sebastià Mayol i Alemany. 

 

No gaire més tard, cap als tombants de segle, s’implantaria la línia de tren Barcelona-Puigcerdà, que 

seria un atractiu més als socis francesos. 

 

L’any 1911 es constituïa la societat anònima que portaria el nom de Tenería Moderna Franco-Española 

(TMFE), amb una important entrada de capital que va permetre l’expansió de la fàbrica. 

 

En aquells anys Mollet comptava amb una població de 2.695 habitants. 

 

 

La Tenería fotografiada per L. Roisin 

 

La Teneria va ser una part molt important de les transformacions que es varen produir a Mollet a 

principis del segle XX. Degut a la gran demanda de producte que es va produir durant la Primera 

Guerra Mundial, cap al 1920 l’empresa havia crescut desmesuradament en beneficis, establint les 

seves oficines al mateix Passeig de Gràcia de Barcelona. 

 

Durant la Guerra Civil Espanyola l’empresa va ser col·lectivitzada pels treballadors, i després d’aquesta 

la fàbrica va canviar de mans i entaren nous accionistes . 

 

La Pelleria va tancar definitivament les seves portes l’any 2007 i l’any 2012 es va enderrocar 

parcialment després de declarar-ne l’estat runïnós l’any 2010. Els mosaics amb al·legories a la 

indústria obre de Lluís Bru i Salelles es troben conservats en la part de l’edifici que es troba 

catalogada. 
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La Cooperativa obrera de la TMFE 

 

La industrialització que va viure europa en general a principis del segle XX, l’anomenada segona 

revolució industrial, va comportar l’organització dels treballadors en sindicats que ben aviat varen 

organitzar-se per tal de reclamar la participació en els beneficis, a part de lluitar per la dignitat en el 

treball i la defensa de les millores en els horaris laborals.  

 

L’any 1917 es va aconseguir en el sector de la pell la jornada laboral de 8 hores, si bé no es va evitar 

que es produissin vagues importants. 

 

La fàbrica de la Tenería no va saber preveure la possible manca de vendes un cop finalitzés el conflicte 

bèl·lic, així doncs, finalitzada la Primera Guerra Mundial les vendes varen caure fortament, fenomen 

que va succeir a tot Catalunya i que, l’any 1919 esdevendria en una greu crisi que va perdurar fins 

1921. 

 

Per tal d’evitar l’afiliació als sindicats dels seus treballadors l’empresa endega una política laboral de 

caràcter paternalista i decideix crear l’any 1918 la “Societat Cooperativa Obrera de Consum i de 

Socors Mutu dels Operaris de la TMFE”. Els treballadors que volien formar part de la SCOC no podien 

estar afiliats a cap altra organització. 

 

Amb l’arribada de la II República l’any 1931, i l’afiliació dels treballadors a la CNT, la Cooperativa va 

passar a ser gestionada directament pels treballadors. El 1933 signen un contracte amb la Societat 

Renaixement per a l’explotació del local. 
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CRÒNICA DEL TABARAN 

 

L’edifici de la Cooperativa de Consum i el del Tabaran van ser construïts l’any 1919.  

 

D’autor desconegut, es creu que el mestre d’obres va ser el mateix Sebastià Mayol, qui ho havia estat 

de la fàbrica de la TMFE. Els documents de l’edifici i de l’obra, pensem que podien formar part del 

sindicat i que han acabat mal arxivats en alguna seu o definitivament destruïts per desconeixement. 

 

Actualment els dos edificis es coneixen amb un únic nom: El Tabaran. 

 

En aquells anys, la política de l’empresa per a mantenir amb bona sintonia els seus treballadors, la va 

portar a la construcció d’instal·lacions per a acollir una cooperativa de consum  i sales per a activitats 

d’esbarjo, i també una sala de teatre, malgrat les condicions de crisi econòmica d’aquell any i les 

vagues que s’havien produit. 

 

D’aquesta manera es pretenia reduir la conflictivitat a l’empresa, tot facilitant i intervenint aquesta 

també en la pròpia vida privada dels seus treballadors. 

 

Fotografia del Tabaran l’any 1920 vist des de l’Avinguda de la Llibertat, encara per urbanitzar. 

 

Així doncs l’empresa de la TMFE construeix un edifici destinat a cooperativa o economat i centre de 

lleure, i al costat un teatre que anys més endavant seria conegut com El Tabaran, assimilant el nom al 

conegut cabaret de París anomenat “Bal Tabarin” inaugurat el 1904 a la capital francesa. 

 

Seguint amb la dinàmica de la cooperativa de treballadors, l’any 1933 es va fundar la Societat de 

Socorros Mutus de Mollet, que va ser la fusió de quatre germandats mutuals amb afiliats. 

 

Passada la Guerra Civil, i amb l’escassedat d’aliments de l’època, l’any 1945 es funda l’Economat, que 

s’instal·la als baixos del Tabaran, promogut inicialment per la TMFE però on ben aviat se sumen les 

fàbriques de Can Mulà i de can Fàbregues. 

 

L’edifici va estar en ús durant més de 50 anys 
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La seu recreativa-cultural  i el Teatre 

Aquests varen ser els usos inicials dels edificis. L’edifici que anomenen de la Cooperativa (que se 

situa en la cantonada)  també acollia sales amb funcions recreatives, on tindria la seu el Club 

d’Escacs, l’any 1932, tot impulsat per l’entitat Societat del Renaixement fins a l’arribada de la guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverses imatges del’ús a ple rendiment dels edificis. Dalt, l’edifici de la cooperativa, i a baix un espectacle a la sala del 

Tabaran de mitjan dels anys 30. 

 

L’entitat organitzava activitats recreatives com balls i obres de teatre, però també cicles de 

conferències, vetllades lietràries i exposicions de pintura, inclòs les festes de Cap d’Any. 

 

 L’any 1950 es va fundar el Club Recreatiu Mollet amb seu oficial en aquest edifici, amb diverses 

seccions, a més del Club d’Escacs i el Club de Billar, hi havia el Club de Tatre. Més endavant la sala 

de teatre va funcionar també com a cinema. 
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L’economat 

Si bé es va posar en marxa per al gaudi exclusiu dels treballadors de la TMFE, durant la Guerra Civil 

l’economat de la Cooperativa es va col·lectivitzar i s’obrí a tot el poble de Mollet, i es va conèixer con a 

Cooperativa de Consum de Mollet. 

 

Un cop finalitzada la Guerra la Falange de las JONS va ocupar l’edifici per un temps. 

 

Després d’acumular moltes pèrdues, l’any 1945 es refunda com a Economat d’empresa i retorna a l’ús 

per als treballadors, donada l’escassetat d’aliments de l’època, subministraments que no es van 

normalitzar fins al 1950. L’any 1959 s’extén als treballadors de can Fàbregas i els de can Mulà, i així 

va funcionar fins al 1978.  

 

En aquells moments de crisi industrial, l’any 1979 es va vendre l’edifici, però l’economat va seguir 

funcionant fins al 1984 depenent de la societat mutual La Sabadellenca. 

 

 

 

 

 

L’economat l’any 1956 
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La Pista Trèvol 

L’any 1930 es funda el Club de Bàsquet Mollet, i l’any 1950 es va inaugurar una pista de bàsquet a la 

finca adjacent al Tabaran, coneguda com la Pista Trèvol. 

 

A part de les entitats recreatives que s’han comentat, a l’edifici també hi tenien la seu el Club de 

Bàsquet Mollet, i el Club de muntanya de Mollet. 

 

 

Ús de la Pista Trèvol l’any 1961 

 

 

La discoteca Dunhill 

Es va inaugurar l’any 1970 a la sala del Tabaran. 

 

La seva implantació va destruir els acabats interiors de la sala, no obstant, encara a data d’avui resten a 

la caixa escènica alguns elements tècnics de l’ús teatral. 

 

 

  



15 

 

El Petit Boulevard 

 

 

L’any 1984 es remodela l’edifici de la Cooperativa obrera per tal de reconvertir-lo per una banda, en 

una galeria comercial als baixos, i les plantes superiors en locals d’oficines o botigues. 

 

 

 

 

 

 

Amb aquesta intervenció es reformen les façanes de l’edifici, se suprimeixen les escales exteriors i 

s’habiliten accessos amb rampes des de l’Avinguda Llibertat a la planta baixa, que es troba a una cota 

inferior. Les botigues responen a la tipologia de galeria comercial amb comerços de superfície mínima 

i serveis comuns, molt típics dels anys 80, situades a banda i banda d’un passatge que connecta els 

dos carrers, creant un recorregut cobert però com a prolongació del carrer. 
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ALTRES EXEMPLES DEL PATRIMONI INDUSTRIAL MOLLETÀ 

 

La planeïtat del municipi i la proximitat al Riu Besòs, així com les bones comunicacions, varen afavorir 

ben aviat la implantació de grans indústries, afavorides també per la gran quantitat de sòl disponible a 

principis del segle XX i l’equidistància entre Barcelona i Girona. 

 

Una de les més importants va ser la Tenería Moderna Franco-Española SA, o Pelleria, com se la coneix 

popularment, que es va fundar el 1897 al costat de l’Estació de França, i que va tancar les seves portes 

el mes de juny del 2007, però hi ha hagut altres fàbriques molt importants a Mollet entre les que 

destaquen: 

 

Can Fàbregas 

 

Va ser una fàbrica de sedes contemporània a la TMFE, que més endavant fou coneguda com a 

Sedunion. Es va començar a contruir l’any 1899 a tocar del torrent Caganell, i el carrer principal 

actualment porta el nom de Berenguer III. 

 

L’edifici de la fàbrica antiga era de fàbrica de maó, arrebossada, i amb elements decoratius de pedra 

artificial. Va tancar definitivament les portes l’any 2001, i l’any 2002 fou enderrocada. 

Els seus treballadors podien anar a l’economat de la Pelleria. 
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Fàbrica de Can Mulà 

 

La fàbrica tèxtil de Can Mulà té els seus inicis l’any 1913. Les primeres naus es varen construir per 

Sebastià Mayol, el mateix mestre d’obres d’El Tabaran. Els seus treballadors, com els de can 

Fàbregas, també varen fer servir l’economat de la Pelleria a partir del 1945. 

 

És l’única fàbrica fundada per un molletà. Propietari de la masia de can Mulà que es troba a Gallecs,  

construeix la fàbrica en els terrenys propietat de la família, que va saber aprofitar les oportunitats que 

va oferir la Primera Guerra Mundial per créixer.  

 

Coneguda amb el nom de ITISA, la fàbrica va tancar l’any 1971. Va ser enderrocada en desenvolupar-

se el Pla Especial de can Mulà. 
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La Farinera Moretó 

 

El 1918 es varen iniciar els treballs de construcció de la Farinera Moretó a un solar al costat de 

l’estació de tren de Santa Rosa, on encara perviu. El seu motiu va ser un trasllat des del lloc inicial, ja 

que la finca antiga la va comprar la TMFE per poder ampliar la seva indústria. 

També fou l’ampli mercat existent per causa de la I Guerra Mundial que es va aprofitar per a ampliar 

les instal·lacions, i varen permetre més endavant obrir les oficines al Passeig de Gràcia de Barcelona 

l’any 1931. 

 

L’empresa inicial era una serradora de fustes que per tal d’aprofitar l’energia sobrant de la màquina de 

vapor, hi varen instal·lar unes moles de grans de cereal per fer farina l’any 1895.  

 

La farinera seria més gran, i tindria una residència. 
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La relació del Tabaran amb la ciutat 

 

En el context descrit dels anys vint del segle passat,  el Tabaran pren relació amb l’espai urbà situant-

se en la frontera entre el nucli urbà i la perifèria industrial de la ciutat. Va ser el primer edifici de l’illa 

de cases on actualment s’ubica. 

 

La fotografia inferior és una escenificació d’aquesta situació. Un poble amb caràcter propi, amb edificis 

creixent al llarg d’estructures de parcel·lació suburbana, amb cases de cós i patis al darrere, i cobertes 

de teula a dues vessants.  

 

Les fàbriques, que aleshores restaven a la perifèria del poble, i especialment les seves xemeneies, 

representaven les fites visuals d’acabament del municipi. Per tant, quan el Tabaran es va construir, va 

resultar essent el nexe entre el poble, la vida urbana, i la indústria, el treball en la perifèria. 

  

Fent la instantània en aquell moment, la interacció del Tabaran amb l’espai urbà immediat és 

imaginable. Segurament era l’espectador dels obrers anant i venint de Can Mulà al poble, i al revés.  

Així que podem imaginar-nos la gent sortint de la fàbrica de Can Mulà i anant a les seves cases a dinar 

i, després, a passar la tarda al casino. I el mateix des de la fàbrica de La Teneria.  

 

El Tabaran era el lloc de trobada i esbarjo de la societat obrera del poble. 
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EVOLUCIÓ URBANA DE MOLLET DEL VALLÈS 

 

Per tal de comprendre els eixos vertebradors de la ciutat i les centralitats que s’ha anat creant, podem 

repassar amb els esquemes següents quina ha estat l’evolució urbana de Mollet del Vallès, iniciant 

l’anàlisi a partir de la Guerra Civil Espanyola. 

 

 

 

 

Els efectes de la Guerra Civil Espanyola 1932-1958 

 

 

 

A la dècada dels anys trenta hi ha un cert estancament, ja que al seu inici es produeix una crisi 

industrial i després es deixen notar clarament els efectes de la guerra civil espanyola.  

 

La dècada dels quaranta està marcada pels efectes de la derrota militar, el descens de la natalitat i 

l’aïllament internacional del nou règim. Cap al final dels cinquanta es produeix una certa recuperació 

industrial.  Fins a aquest període Mollet té un sector agrari important, però al final de la dècada dels 

cinquanta es pot parlar ja d’una ciutat no agrària, ja que el sector representa un 4% de la població 

activa. 

 

L’any 1940 s’inicia el cobriment del Torrent Caganell, inicant-se per la seva part més cèntrica, la del 

Pont de la Mandra. Als anys 50 s’urbanitza l’Avinguda de la Llibertat, on es troba situat l’edifici del 

Tabaran. 
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Primera expansió important de la ciutat. 1958-1967 

 

 

 

 

En aquest període es produeix un fort creixement de la ciutat, com a conseqüència de tres fets: 

 

- Important creixement industrial de Catalunya, que fa suposar l’aparició de nombrosos polígons a les 

ribes del Besòs i dels seus afluents. 

 

- Mollet del Vallès es constitueix en receptor de molts immigrants d’arreu de l’estat espanyol. 

 

- Es produeix un augment de la natalitat motivat per l’estructura d’edat d’entre els 16 i 40 anys 

d’aquests immigrants. 

 

L’entrada de nous habitants a la ciutat suposà notables transformacions urbanes, amb l’edificació de 

barris perifèrics que, com el de Plana Lledó, es van construir aïllats del nucli urbà. La substitució de 

cases de cós per blocs de pisos al centre de Mollet es fa palesa. 

 

El pla d’estabilització  de l’any 1959 endegat per l’estat, confirma la nova conjuntura econòmica i 

s’inicia un procés d’industrialització autònom del tèxtil, que produirà una autèntica diversificació 

industrial, amb l’aparició d’altres sectors com el metal·lúrgic, la fusta i la construcció. 

 

Amb l’aprovació del Pla Comarcal del 1961 es creen els polígons industrials de can Magarola, Can 

Magre i can Prat, i una sèrie de Plans Parcials que varen desenvolupar zones residencials d’alta 

densitat els anys 70.  
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Consolidació del creixement industrial de la ciutat. 1967-72 

 

 

 

 

La ciutat segueix creixent lligada a un procés de creixement industrial.  

 

Aquesta dinàmica és accentuada pel trasllat de fàbriques situades al nucli urbà de Barcelona per motiu 

de la congestió per la revalorització dels solars per habitatges, i per la bona situació de les noves 

localitzacions en relació a les comunicacions sobre l’eix Barcelona – Granollers.  

 

Mollet compleix bona part dels requeriments per la localització de noves indústries i per això 

aconsegueix omplir els seus polígons.  

 

Paral·lelament es produeix el tancament d’indústries tèxtils, com ITISA Can Mulà, l’any 1970. En 

aquesta etapa es construeix l’autopista A-17 (actual C-33 Granollers-Barcelona) i s’inicien els 

polígons de Can Prat, Can Magre i Can Magarola. 

 

Les àrees residencials que es desenvolupen són el barri de Lourdes, l’eixample de la Plana Lledó, can 

Pantiquet i a més, el complex esportiu del Calderí. 
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Els efectes de la Crisi econòmica mundial. 1972-77 

 

 

 

 

 

 

El desenvolupament accelerat d’aquests anys no va comportar planificació adient.  

 

Es va produir una important barreja d’usos residencials i industrials en la zona urbana, paral·lelament a 

la creació dels nous polígons industrials.  

 

En general la promoció del sòl es va produir de manera arbitrària, moltes vegades sense les 

infraestructures adequades, creant una especulació urbanística al servei d’interessos molt concrets. 

 

 Aquesta dinànima expansiva es va aturar per la crisi energètica que va afectar sobretot als països 

desenvolupats, i va introduir-se a l’estructura productiva de la comerca del Vallès Oriental l’any 1975.  
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La situació prèvia al Pla General: 1977-1980 

 

 

 

 

 

És el final del procés d’ocupació, densificació i transformació en massa de la ciutat de forma 

especulativa, sense dotacions ni serveis i sense processos de gestió pública del planejament. 

 

El setembre de 1980 es presentaren els treballs de l’avanç de planejament de la Revisió del PGOU de 

Mollet del Vallès.  

 

En aquest document es va descriure clarament la situació en què es trobava la ciutat després  d’aquest 

procés de creixement continu, i que es resumeix en els conceptes següents: 

 

- Densificació i insuficiència de la xarxa viària, centrada en l’estructura radial dels camins i carreteres 

existents que no podien absorbir el creixent nombre de vehicles.  

 

-Sistemàtica substitució de l’edificació de baixa densitat existent per altres d’abusives destinades a 

habitatge (provocant una densitat no planificada) i indústria (amb la conseqüent destrucció del 

patrimoni arquitectònic). 

 

-Implantacions d’indústries als polígons de Can Prat, Can Magre i Can Magarola sense un procés 

urbanitzador previ. 

 

-Manca de sòl per serveis, equipament i espais lliures urbans en funció de la població existent.  
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El desenvolupament del PGOU del 1982 

 

 

El Pla General d’Ordenació Urbana de 1982 va ser el primer pla urbanístic de Mollet en període 

democràtic, redactat per l’equip de TAU (A. Font – J. Esteban – J. Montero). Es plasma breument en 

aquest plànol de la ciutat de mitjan de la dècada de 1990. S’aposta per un model de ciutat compacta i 

amb equilibri entre el buit i el ple. 

 

Es consoliden els dos eixos ferroviaris i la ciutat creix per darrera les vies del tren, així com les 

circumval·lacions viàries de vora, o rondes, per tal de connecatr-se amb les grans infraestructures de 

comunicació. 

 

En aquest sentit es desenvolupen a través d’aquest PGOU el creixement amb baixa densitat de l’antic 

barri de Santa Rosa, i el de la Plana Lledó, junt amb la gran peça del Parc dels Colors, i la gran illa 

d’equipaments. A l’altre costat del barri de la Plana Lledó també es desenvolupa el parc del mateix 

nom i que envolta l’antic cementiri. També es desenvolupa el barri de can Borrell de dóna continuïtat a 

la Plana Lledó. 

 

És el moment del disseny i la consolidació de les les grans infraestructures de comunicació que 

envolten el municipi, l’autopista AP-7, l’autovia C-17 i, entre aquesta i el Riu Besòs, la carretera C-33 

a Montcada, i la carretera C-59 a Caldes de Montbuí, a part del ferrocarril que sempre ha estat 

ommipresent a Mollet. 

 

El PGOU es va redactar amb una previsió del termini de desenvolupament de 16 anys, amb la idea de 

desenvolupament de sòl destinat a activitats que fomentin el desenvolupament econòmic, tant en el 

sector industrial com en el dels serveis. 
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Mollet del Vallès, avui 

 

 

 

L’any 2004 es va aprovar el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), redactat per CCRS arquitectes,  

en un moment en què la ciutat comptava amb 51.000 habitants, per tal d’adequar el planejament 

general de Mollet a la nova Llei d’Urbanisme de Catalunya, i s’hi va incorporar el Catàleg del Patrimoni 

de Mollet (fet per R. Escala i J. Sardà), però també es va declarar l’espai de Gallecs com a sòl no 

urbanitzable d’especial protecció. 

 

Aquest planejament, amb vigència fins l’any 2021 i que preveu un creixement de la població fins als 

63.200 habitants aquell any, consolida els barris crescuts en enllà dels traçats ferroviaris, i alhora dóna 

mecanismes al municipi per tal d’esponjar el centre mitjançant operacions urbanístiques delimitades, 

tot creant noves ordenacions juntament amb parcs i jardins de nova creació, ja que un dels objectius 

d’aquest pla és doncs recuperar grans peces de verd urbà com el Parc de les Pruneres i la Plaça de 

Pau Casals, i un desenvolupament sense “consum” de nou sòl reconvertint els teixits industrials, i 

garantint la possibilitat de la barreja d’usos per tal d’afavorir la complexitat urbana que aposti pel 

comerç de barri, serveis i diversitat d’activitat terciària privada. 

 

L’objectiu principal del POUM és aconseguir incrementar la qualitat de vida dels molletans amb 

operacions que dotin la ciutat amb prop de 20 m² d’espais lliures públics i 16 m² d’equipaments per 

habitant, amb la creació d’una xarxa repartida per tot el territori, tot connectant la ciutat mitjançant 

recorreguts i una xarxa anomenada d’Eixos Cívics. 

 

El barri de can Borrell és un dels barris creats darrerament a tocar de la AP-7, però també ho és el 

desenvolupament de l’antic sector industrial de can Mulà, molt central, i del que parlarem tot seguit. 

 

A nivell de les infraestures de comunicació es facilita la urbanització de les rondes de Mollet per tal de 

pacificar el centre de la població, tot connectant els barris a través d’una anella de circulació. 
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El Pla Especial de can Mulà 

 

El desenvolupament d’aquesta zona, ja delimitat en el PGOU del 1982, és per altra banda un exemple 

que ha servit per a conformar un dels objectius del POUM del 2004, i que potencia la transformació de 

teixits industrials per añ desenvolupament de noves àrees residencials, especialment interessant quan 

aquest sòl es troba envoltat d’àrees residencials ja consolidades. 

 

El Pla Especial de can Mulà, aprovat l’any 1997 i redactat per l’equip de Serra-Vives-Cartagena, si bé 

va desproveir la ciutat d’un exemple molt característic del seu passat industrial tèxtil, ha dotat la part 

oest de la Riera de ciutat. En el seu espai s’hi ha consolidat el propi Ajuntament i el Mercat Municipal, 

uns equipaments que generen per sí mateixos dinàmiques i circulacions entre aquest i els altres barris 

de la població. 

 

La seva influència va més enllà de l’àmbit estricte del planejament i de la urbanització, i ha estat una 

intervenció a escala urbana, estenent-se pràcticament sobre tota la ciutat. Des de l’avinguda Llibertat, 

l’eix de la qual connecta amb el centre històric, s’accedeix a la gran plataforma d’usos múltiples i es 

reformula la idea d’espai urbà adaptant-lo a les necessitats contemporànies. 
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El Parc de can Mulà, adjacent a aquest àmbit, si bé era existent des del 1982, va ser objecte d’una 

remodelació l’any 2009 que principalment va substituir la tanca existent i creà una xarxa de camins 

dins el parc, amb l’adequació dels accessos. 

 

 

El desenvolupament de can Mulà, anomenat Centre Multifuncional de can Mulà, amb una superfície de 

quasi 2 hectàrees ha estat el fet clau que ha fet modificar les condicions de l’entorn del Tabaran, i el 

que configura actualment les sinèrgies a l’entorn d’aquest edifici. 

 

El Tabaran avui doncs, es troba totalment envoltat de ciutat consolidada i en part necessitada d’un 

equipament que aporti activitat en el seu entorn i, a més, el carrer de Jaume I que antigament havia 

vertebrat l’activitat comercial en el sentit transversal de la ciutat ha vist com aquesta s’ha desplaçat a la 

Rambla Fivelller, adquirint un eix vertical de centralitat, tal i com s’oberva en l’esquema de la imatge 

anterior. 
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REQUERIMENTS D’USOS 

 

El POUM i els requeriments d’usos 

 

El POUM de l’any 2004 determina la necessitat d’increment dels equipaments social-culturals del 

municipi. En el moment de redacció del Pla, pel que fa a les Biblioteques, Mollet hauria de comptar 

segons els estàndards de la Diputació de Barcelona una biblioteca central urbana, i una altra de barri.  

 

La biblioteca de can Mulà, per les seves dimensions, acompleix amb els requeriments d’una biblioteca 

de barri, i els altres equipaments culturals que s’hauran de crear en desenvolupament del POUM són 

un al Pla de les Pruneres, el del Teatre del Tabaran, i un altre prop la Plaça de Martí i Pol. 

 

L’any 2010 s’aprovava el projecte d’una nova biblioteca, amb el nom de “Jordi Solé Tura”. 

 

Mapa de lectura pública de Catalunya 2008 

 

El mapa de lectura pública de Catalunya aprovat l’any 2008 determina a partir de l’anàlisi de l’estat 

actual de la xarxa de biblioteques públiques i el creixement previst de la població, les necessitats a 

futur d’aquests equipaments per tal de planificar la seva creació. 

 

A data d’avui la ciutat de Mollet només compta amb una biblioteca de barri, la situada al parc de can 

Mulà, que és clarament insuficient ja per a les necessitats actuals.  

 

La planificació de l’any 2008 estableix la necessitat d’una biblioteca local i dues biblioteques de barri, 

per a la població del 2008. L’actualització de dades del 2014 no ha detectat altres necessitats de les 

planificades. L’anàlisi realitzada però ens demostra que en base als estàndards, un cop el POUM 

estigui desenvolupat en la seva totalitat, serà necessària una altra biblioteca local. 

 

Així doncs, en previsió del creixement urbà que es desenvoluparà a llarg plaç, especialment el del 

sector del Calderí actualment en vies d’aprovació inicial, i que esdevé patent als plànols d’ordenació 

del POUM, la construcció d’una segona biblioteca local ve justificada. 

La ubicació del Tabaran molt propera al centre de la ciutat de Mollet, inserit en la zona central del teixit 

de la ciutat, i molt proper també al sector d’El Calderí, el fan un equipament adequat per a absorbir 

aquest ús.  
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DETERMINACIÓ DELS USOS 

 

L’any 1964 s’inaugura oficialment el Casal Cultural, on s’hi allotjaria la Biblioteca i el Casal d’avis, 

molt a prop d’aquest edifici. 

 

Tal i com hem vist, el Tabaran és, fins als anys setanta, un dels espais on s’aglutinava la població en 

els seus moments de lleure, incloent el funcionament de la seva sala de ball. 

 

La inauguració l’any 1981 de la Sala Fiveller, la remodelació del Teatre Gomà l’any 1985, i el CC de la 

Marineta l’any 1987, acaben de dotar de forma suficient l’entorn del Tabaran d’equipaments culturals 

destinats al lleure en molt bones condicions, que poc a poc van desplaçant els espectacles cap a 

aquests nous espais en detriment del Tabaran. 

 

La reconversió de l’antiga sala de ball en discoteca va perdurar l’ús de l’edifici fins l’any 2002, si bé 

sense la qualitat desitjada, i per problemes de convivència provocats pels seus usuaris. Des d’aquella 

data l’edifici va caure en desús, malgrat era de titularitat municipal des de l’any 1999, i el POUM en 

permetia el desenvolupament en habitatges. 

 

La nova centralitat que, com hem explicat abans, han adquirit les finques, determinen en part l’actuació 

que es planteja, així doncs, l’elecció del programa ha d’anar estrictament en sintonia amb els 

propòsits del projecte i ha d’estar relacionat amb dos factors clau: 

 

- Per una banda, facilitar l’accés a la peça i fer-la pública. A més, ha de complir la funció 

urbana que té assignada en el planejament i reforçar el centre de la ciutat. 

- Per l’altra, la recuperació d’un element identitari local que ha de ser icona d’estímul cultural. 

Per aquest motiu s’hi ha d’instal·lar una activitat que generi dins el seu ús, activitats destinades a 

diferents franges de població que generin dinàmiques. Es decideix per tant, instal·lar un equipament 

cultural que acollirà com a usos principals una biblioteca. Lligats a aquest ús s’hi desenvolupen altres 

usos complementaris com una cafeteria de lectura, i una sala polivalent. 

 

Més endavant es detallen els requeriments poblacionals en relació a la necessitat de l’ús del programa 

proposat. 
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ESTAT ACTUAL DEL TABARAN 

 

 

 

 

 

La integració urbana 

 

Com s’ha explicat abans, el Tabaran es troba a uns pocs metres de l’Ajuntament i el Mercat Municipal, 

situats sobre l’eix de l’Avinguda Llibertat. És un edifici que té reminiscències de l’arquitectura 

industrial del moment, amb petits gestos d’inspiració modernista. 

 

L’equipament, situat a en aquest mateix carrer que neix precisament a la Rambla Fiveller, i la seva  

proximitat al centre econòmic i comercial, el fa potencialment mereixedor dels usos lligats a la ciutat, i 

enriquint aquesta centralitat que la planificació urbana dels darrers anys ha desenvolupat en el seu 

entorn. Així doncs, són les condicions de l’entorn les que determinaran l’actuació en aquest edifici. 

 

La seva alineació retirada respecte la marcada pel pla de 1913, respon pròpiament a l’ús de la sala 

d’espectacles. Aquest gest permetia eixamplar una vorera que en hores d’espectacle acollira molt de 

públic i, a més, evitava hipotecar l’interior amb nuclis de comunicació, tot col·locant les escales a la 

pròpia vorera. 

 

A nivell de la ciutat, el fet de segregar i expandir, a mode de taques, les diferents peces importants 

d’equipaments dóna l’oportunitat de contemplar un espai urbà cèntric més ampli i per tant amb un radi 

d’activitat major.  

 

Però en l’entorn del Tabaran conviuen diverses tipologies de creixement urbà, un fet que és clau per a 

la intervenció no només en l’edifici sinó en l’espai adjacent de la Pista Trèbol, cosa que afectarà no 

només als usos que es proposen i a més en les relacions que la intervenció provocarà entre aquestes 

tipologies pre-existents. 

 

  



32 

 

 

 

 

 

 

Escales urbanes 

La zona central la configuren el casc antic i el nou nucli administratiu (PE de can Mulà), i es troba 

envoltada de teixit urbà que, tot i ser divers, està compactat i consolidat:  

 

- teixit d’eixample (amb edificacions de PB + 5-6, amb profunditats edificables al voltant dels 10-

12 metres, i amb patis interiors); 

 

- sèries de suburbà, menys dens i amb edificacions majoritàriament entre mitgeres, amb alçades 

que oscil·len al voltant de PB + 1-3, i amb tipologies edificatòries d’estructura parcel·lària estreta 

(de 5 a 10 metres) i amb fondàries considerables, de forma que la manera d’il·luminar-les és 

projectant-li patis, petits jardins, o passatges privats. La majoria d’edificacions culminen amb 

coberta ceràmica a dues vessants amb el carener paral·lel al pla de façana;  

 

- teixit d’espais exteriors i arquitectures de gran escala, amb grans peces d’equipament i bloc aïllats 

al voltant de PB+10-12 (illa de Can Mulà), projectat amb al idea de guanyar superfície en espai 

públic, el qual té preferència en termes de qualitat espacial; places i zones verdes que actuen com 

a espais buits de qualitat i que contrasten amb la compacitat del teixit construït de la ciutat i que, 

a més, articulen i relacionen les diferents tipologies de creixement: el parc de les Pruneres, el 

parc de Can Mulà, la Rambla Fiveller, la plaça Major, la plaça Joan Abelló i la plaça de la Riba. 

L’activitat comercial i econòmica és concentra al tram de la carretera (carrer Jaume I) més proper al 

casc antic, al llarg de la Rambla Fiveller i en l’eix conformat per l’avinguda de la Llibertat, el carrer 

Barcelona i el carrer Gaietà Ventalló. 
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Buits urbans 

 

Treballar la ciutat en clau d’eixos horitzontals, basats en la detecció de xarxes peatonals 

complementàries existents que es troben fora de la xara convencional viària, contribueix a 

enriquir la qualitat de la ciutat.  

 

Integrar els espais buits als usos de l’entorn, fer-los partíceps dels recorreguts alternatius als 

carrers principals enriqueixen la percepció i la vivència personal de la ciutat. 
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La seva conservació 

 

Degut a la nova ubicació del centre administratiu i del Mercat Municipal (Can Mulà), el Tabaran 

ha adquirit una nova centralitat. La zona central, a més, té un caràcter conciliador, doncs hi 

conflueixen diverses èpoques. El centre de Mollet doncs haurà de ser capaç de cohesionar 

teixits diferents, sense permetre que cap espai urbà caigui en desús. 

 

D’altra banda, Mollet necessita una biblioteca i just en aquest indret. Per tant, amb aquest 

equipament aconsegueixo per públic l’ús de l’edifici i es satisfà la necessitat d’equipament 

bibliotecari en l’àmbit. 

 

En aquest context es troba el Tabaran. Un dels pocs edificis que es manté dret i que representa 

la identitat d’una època on l’associacionisme provinent del món industrial era clau. 

 

El Tabaran es troba dins d’aquest radi central. Havent analitzat la ciutat sota el nostre punt de 

vista, creiem que el Tabaran podria formar part d’una d’aquestes intervencions arquitectòniques 

el resultat de la qual podria ser interessant. 

 

El fet de segregar i expandir, a mode de taques, les diferents peces importants d’equipaments 

dóna l’oportunitat de contemplar un espai urbà cèntric més ampli i per tant amb un radi 

d’activitat major. I és a través d’intervencions urbanístiques basades en la construcció 

d’estructures urbanes (l’adequació de voreres, la recuperació d’espais i buits urbans sense 

activitat) que aquest nou centre pot continuar-se consolidant i donant lloc a uns millors carrers, 

una major i millor activitat comercial i cultural, fenomen que pot anar estenent-se a la resta de la 

ciutat.  

 

La conservació del Tabaran genera certa controvèrsia, per una banda varis col·lectius vinculats a 

entitats del municipi aposten per la seva conservació global i per a que sigui destinat a usos 

públics.  

 

Per altra banda, si bé el POUM ha transferit a la finca del Tabaran l’edificabilitat no esgotada del 

Pla Especial de can Mulà, el fet que estigui ja en desenvolupament el sector del Calderí fa pensar 

en la necessitat que un cop executat el sector seran necessaris altres equipaments a nivell local, 

i això posa en valor la centralitat de la finca i la seva millor adequació per un ús total a 

equipament.  
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PROCÉS DE PROJECTACIÓ 

 

La integració urbana 

 

L’estratègia del projecte s’ha centrat en uns conceptes generals o voluntats que han sorgit d’aquesta 

anàlisi explicada en els punts anteriors, i que no se centren en el propi lloc i l’espai immediat com 

hem vist, sinó que des d’un punt de vista general, urbanístic, històric i també el més pragmàtic amb 

l’estudi dels usos que el desenvolupament urbà generarà amb els anys, anem precisant de mica en 

mica a mesura que anem centrant el treball en l’edifici del Tabaran. 

 

Els buits urbans que arreu de Mollet anem trobant enriqueixen un teixit prou densificat, alhora que 

creen i permeten els recorreguts secundaris per a vianants que permeten conèixer la ciutat des d’altres 

perspectives que les que ens generen els grans eixos urbans, direccionals i vertebradors. 

 

L’eix urbà del Tabaran és l’Avinguda de la Llibertat. El seu espai enriquidor és la zona actualment 

sense ús, tancada i exclosa de l’ús a la ciutat que es troba precisament al seu darrera.  

 

Enriquir la ciutat amb els buits és, doncs, integrar els edificis en el seu entorn, i atorgar-los dignitat en 

tot el seu voltant, atorgant façanes des dels diversos espais, que en aquesta operació s’integren en els 

recorreguts. Així, doncs, integrant l’espai de l’interior d’illa ens permetrà dotar una dinàmica que 

dignificarà totes les façanes del Tabaran, sense que aquest ens faci de pantalla. I, a més, la funció que 

tenen el jardí amb l’edifici en aquesta zona central a tocar de l’antic camí ral, ha de ser la d’esdevenir 

un pol més d’activitat que contribueixi a la resta d’activitats terciàries d’aquesta zona, i contribueixi 

més a la urbanitat. 

 

L’edifici ens connectarà per tant l’eix de l’Avinguda Llibertat amb l’espai més íntim que genera l’edifici 

a l’interior d’illa, i que ens permet la connexió amb el carrer Lluís Duran a través d’un espai enjardinat 

a l’escala de les persones. 

 

I amb aquesta operació trobem que l’edifici es col·loca sobre un jardí, dominant tot l’espai al seu 

entorn i connectant-lo de formes diverses, enriquint-lo, ja sigui a través del seu interior com des de 

l’exterior. 
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El buit com a eina de projecte 

 

Aconseguir aquesta connexió representa que l’edifici ha de permetre-la, partint del concepte que la 

seva integració el col·loca sobre un espai urbà, i no el divideix, sinó que el deixa passar per sota seu. 

 

Això implica reconèixer en l’edifici aquelles parts que sí que realitzen aquesta funció, i quines són una 

barrera i han acabant tancant els edificis com una muralla impermeabilitzant-los del seu entorn.  

 

Per tal de retornar aquestes connexions es treballa amb la depuració la volumetria, eliminar els cossos 

adossats, i reconèixer les formes simples que els formen, tot mirant de recuperar els dos edificis 

originals i eliminant tots aquells cossos construïts de forma espontània entre ells en funció no d’un 

programa global, sinó de les particularitats de cada moment i activitat. 

 

El treball de depuració dels edificis s’enfoca amb criteris de circualció, il·luminació i ventilació, 

retrobant l’antic accés al Teatre del Tabaran que es redescobreix com a passatge i connecta les 

façanes dels dos edificis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redescobrir els volums originaris ha canviat l’escala urbana de la façana posterior (que amb els anys 

ha quedat oblidada) materialitzant l’escala domèstica del pati d’illa.  
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La idea construïda  

 

El passatge és l'espai d'arquitectura pel qual el projecte aposta i l'element amb el que s'han s'assolir 

les voluntats inicials. El passatge relaciona horitzontal i verticalment tant els dos volums que deixa a 

banda i banda i els usos de l’edifici. Tanmateix, articula dos espais de la ciutat amb teixits diferents, i 

la qualitat d'aquesta relació millora gràcies als nous usos que s’incorporen a l'edifici.  

 

Per tal de consolidar aquesta relació urbana es pren la cota del jardí com a cota de planta baixa de 

l’edifici de manera que tota la planta actualment en semi soterrani i sense pràcticament obertures es 

connecta i relaciona, de nou, amb la ciutat. 

 

La lectura d'un projecte entès com dos blocs units per un passatge és possible amb els elements 

d’enderroc que porta implícita la proposta: l’enderroc del volum d’enllaç del Tabaran amb la 

Cooperativa, l’enderroc d’una de les crugies del Tabaran per guanyar amplitud en el passatge a 

l’escala que li pertoca i l’enderroc i reconstrucció de l’ala nord del volum de la Cooperativa. 

 

La qualitat de la proposta rau en què tot i havent realitzat operacions de buidat, els edificis continuen 

transmetent la pesantor per la que sempre s'han caracteritzat. La depuració de volums, per tant, ha 

permès treballar noves permeabilitats com també proporcionar una millor il·luminació als seus 

interiors, bàsica per als usos programats. 

 

Tirar endavant l'aposta pel passatge determina altres operacions arquitectòniques que van en la 

mateixa sintonia del projecte.   
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L’enriquiment de l’arquitectura del Tabaran  

 

Mantenir la façana principal de l’avinguda i realçar els elements que li atorguen un caràcter urbà 

permet al Tabaran el seu reconeixement particular i diferenciador d’altres edificis.  

 

La façana ceràmica per altra banda, ens recorda el seu origen i la seva relació amb les indústries, el 

món obrer per al qual va ser construït. I el seu disseny encara recorda els elements que caracteritzaven 

aquella arquitectura: el ritme de pilastres, els coronaments ondulats dels panys de façana, i la 

verticalitat dels buits. I alhora la façana ens dóna una pesantor que assenta l’edifici sobre el lloc. 

 

Mantenir el ritme de l’edifici permet l’obertura ordenada buits necessaris per al programa, alhora que 

la llum ens enriqueix i mostra tota la dignitat i la riquesa que encara conserven els seus espais 

interiors. 

 

L’estudi de la volumetria per adequar el passatge central a l’escala urbana que li pertoca és el que fa 

transformar un antic i petit volum d'enllaç en un passatge interior. 

 

La dimensió del passatge fa entendre com a façanes els dos plans que el defineixen. Són façanes 

interiors i exteriors simultàniament ja que el nou espai central és perfectament concebible com una 

entitat urbana, encara que en termes d'ús pertanyi exclusivament a la Biblioteca. És un espai urbà 

protegit per una coberta que deixa passar la llum al seu interior. També protegeix del sol directe i és 

capaç de regular-ne la llum. 
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PROGRAMA FUNCIONAL DEL TABARAN 

 

La biblioteca del Tabaran té una superfície útil de 2.170 m². 

Així doncs, la biblioteca del Tabaran es trobaria entre les superfícies útils establertes per a biblioteques 

de municipis de 30.000 a 50.000 habitants, recollides en un model de Biblioteca Central de Xarxa 

Urbana. 

 

La distribució d’espais fixats pels estàndards del mapa de lectura pública de Catalunya són els 

següents: 

 

 

municipis  municipis  

30.000hab.  50.000hab. el Tabaran 

  

Zona d’acollida i promoció    410   480   289 

Àrea d’accés     170   200   113 

Espai polivalent     110   150   94 

Magatzem de l’espai polivalent   20   20   30 

Espai de suport     60   60   16 

Espai de formació     50   50   36 

 

Zona general     1.000   1.365   1.328 

Àrea d’informació i fons general   790   1.085   1155 

Àrea de música i imatge    80   115   27 

Àrea de diaris i revistes    130   165   146 

 

Zona infantil     365   445   310 

Àrea d’informació i fons infantil   275   340   180 

Espai de suport     30   30   36 (18x2) 

Espai d’activitats     60   75   94 

 

Zona de treball intern    195   260   243 

Despatx de direcció    20   20   15 

Sala de reunions     ---   25   15 

Espai de treball intern    80   90   98 

Dipòsit documental    50   75   75 

Magatzem logístic     25   25   30 

Espai de descans de personal   20   25   10 

 

Superfície total de programa    1.970   2.550   2.170 

Superfície total construïda (+30%)   2.560   3.315   3.725* 

 

*Per al càlcul dels estàndards, la superfície construïda de la Biblioteca del Tabaran és de 3.725 m² tenint en 

compte que l’increment per al càlcul de la superfície construïda a partir de la superfície útil s’ha incrementat en 

un 10% i les instal·lacions ocupen uns 218 m². 
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La distribució del Fons de la Biblioteca respon al programa de Biblioteca de xarxa Urbana per a 50.000 habitants. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL FONS 

Docs./hab. (ràtio municipal)*  2 

* Documents de lliure accés. 

 

Fons general total    49.200 

Coneixements    27.050 

Ficció     12.300 

Música i imatge    9.850 

 

Fons infantil total   10.800 

Coneixements    4.100 

Ficció     5.400 

Música i imatge    1.300 

 

Fons total    60.000 

Títols de diaris i revistes  200 

 

 

EQUIPAMENT 

Punts públics d’accés informàtic  26 + (15 formació) 

Punts de lectura    210 

 

 

PERSONAL I HORARI 

Personal total    13-16 

Director bibliotecari   1 

Subdirector bibliotecari   0-1* 

Bibliotecaris    2-3 

Tècnics auxiliars    8-9 

Tècnics auxiliars administratius  0-1 

Ajudants de servei    2 

 

* El subdirector serà necessari a les biblioteques centrals urbanes la direcció de les quals exerceixi també 

funcions de cap comarcal o de zona, o bé a les biblioteques centrals de les xarxes urbanes amb 3 o més 

equipaments. 

 

Personal de xarxa    1-2 

Bibliotecaris itinerants   --- 

Tècnics auxiliars itinerants   0-1 

Tècnics auxiliars informàtics   1 

Tècnics socioculturals   --- 

Hores setmanals de servei   45 (7,5 hores diàries, dll-ds) 
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DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA DE LA BIBLIOTECA 

 

La distribució del programa es treballa sempre segons la lògica del projecte, és a dir, dos 

volums units per un passatge. El passatge configura l’atri-accés a la biblioteca, els espais de 

relació i les circulacions verticals i horitzontals.  

El programa es distribueix en dues zones: 

- Zona funcional. Dedicada es  d’accés a la informació, dedicades a l’emmagatzematge del 

fons general i a l’accés informàtic. 

- Zona noble. Ubicada a l’antiga cooperativa i dedicada a l’estudi i al treball personal. 

 

En planta baixa, l’esquema de zona funcional i zona noble segueix present parcialment, ja que 

aquesta ha de respondre a una funció més; la urbana. La funció urbana recau en assolir unes 

circulacions de comunicació entre els espais exteriors que s’integren ara als usos interiors. 

 

A través d’aquesta funció l’espai flueix i 

comunica també amb la resta de l’edifici, amb 

el programa situat a les plantes superiors, i 

sempre mantenint amb les visuals l’existència 

d’aquest passatge, fent-lo partícep dels usos 

interns. 

 

L’edifici de l’antiga cooperativa ofereix unes 

bones condicions lumíniques per a l’estudi i 

adopta millor aquesta funcionalitat i, per altra 

banda, en ser un espai obert permet valoritzar 

la qualitat arquitectònica de l’estructura de 

voltes planes suportades per pilars de fosa.  

 

L’edifici del Tabaran, amb moltes menys 

obertures, és més adequat per a l’ús de 

l’emmagatzematge, és a dir, per a albergar el 

fons de la biblioteca i els usos més interns que 

porta associat. 
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QUADRE DE SUPERFÍCIES “BIBLIOTECA EL TABARAN” 
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