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LEFA - FARINERA MORETÓ TENERÍA MODERNA FRANCO - ESPAÑOLA
1. Serradora de fustes per a embalatges / 2. Fàbrica productora de farina. Actualment en desús.

- Catalogat. Protecció parcial de façana i volum.
- Gran part del coronament i motllures es troba en molt mal estat. 

- Antiga fàbrica d’adob de pells. Actualment en desús.
- Catalogat. Protecció parcial de façana i volum. Es troba en el llistat d’edificis d’interès històric i arquitectònic.

- Només resta dempeus la parcialitat de la façana del primer volum que es construí. Tampoc en queda la xemeneia. 
La resta és desaparegut.

1900 19301915

1897_ FUNDACIÓ DE LA PELLERIA, 
per l’empresari francès Octavi Lacante. 

1900_ CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI DE L’ATENEU
arqte. Duran i Calvet

1899_ CONSTRUCIÓ DE CAN FÀBREGUES

1911_ constitució de La Pelleria en 
Societat Anònima, sota el nom de  

TENERIA MODERNA FRANCO-ESPAÑOLA

1913_ REDACCIÓ DEL PLA D’EIXAMPLE
arqte. mnpal. Domènec Sugranyes

1919_ CONSTRUCCIÓ DEL TABARAN 
mestre d’obres Sebastià Mayol i Alemany

1932_ EL TABARAN ACULL SEUS 
com el Club d’Escacs de Mollet

1936-39_ Durant els anys de la guerra civil, 
EL TABARAN ES CONVERTIRIA EN LA 

SEU DE PARTITS FAVORABLES AL 
RÈGIM FRANQUISTA

1940_ INICI DEL 
COBRIMENT DEL 

TORRENT CAGANELL; 
a la part més cèntrica del 

casc urbà, coincidint amb el 
creuament de l’avinguda 

Llibertat amb la 
Rambla Fiveller

1933_ LA COOPERATIVA ÉS 
SEU DE LA 

SOCIEDAD DE SOCORROS 
MÚTUOS DE MOLLET

Aquest mapa ens mostra l’estat de Mollet en el moment de redactar-se el Pla d’Eixample. 
- Encara és notable la coexistència entre el fet urbà i el fet rural. 

- Nucli urbà al voltant  de l’església i la Casa de la Vila. S’enceta una certa planificació urbanística (fruit del Pla d’Eixample (1913) redactat per l’aleshores arquitecte municipal Domènec Sugranyes i Gras):
s’alternen els creixements d’estructura radial al voltant de noves places,  o bé amb noves trames ortogonals adaptades a les orientacions dels eixos principals que segueixen els torrents o les carreteres.

D’aquesta manera el Pla d’Eixample preveu la urbanització i ocupació de tot l’espai lliure delimitat per les dues vies de ferrocarrils.

En aquest plànol de 1924, el color vermell correspon a la ciutat construïda, en s’observen clarament els dos eixos sobre els quals es realitza el 
creixement inicial. 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. 
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 ales fàbriques.
    

1912  L’antiga Farinera Moretó (estació de França) (Indústria LEFA) La Tenería Moderna Franco - Española La Farinera Moretó (estació Santa Rosa) en construcció L’Ateneu de la Rambla

< 
Fotografia del principi del segle 
XX feta des d’una casa enlairada 
del carrer Berenguer III.         . 
 
En primer terme, el carrer Lluís 
Duran. Els edificis més importants 
que s’aprecien són Can Mulà, 
la Farinera Moretó en darrer pla,
i el Tabaran.            
 

    > 
Postal d’època de la Plaça de la 
Riba. En primer pla, s’observa la 
font modernista i els edificis que 
delimiten el perímetre de l’espai. 
En segon pla, el campanar de 
l’Església de Sant Vicenç de Mollet.

< 
L’estació de ferrocarrils del nord, 
que connectava Barcelona amb 
Sant Joan de les Abadesses, 
i coneguda actualment amb 
el nom de Mollet Santa Rosa.  
A l’esquerra de les vies, l’edifici 
industrial de la Farinera Moretó.        . 
 

    > 
L’estació  de França, que connecta 
Barcelona amb la frontera france-
sa. Avui coneguda am b el nom 
de Mollet Santa Rosa. A la dreta, 
l’antiga Farinera Moretó i que es 
convertí més tard en una serreria.

LA CIUTAT DE MOLLET DURANT LES PRIMERES DÈCADES DEL SEGLE XX

 i EL SEU PASSAT INDUSTRIAL

E L  T A B A R A N  D E  M O L L E T
- LA MORFOLOGIA URBANA DE MOLLET A L’INICI DEL SEGLE XX     

- EL CONTEXT INDUSTRIAL i LA TENERÍA MODERNA FRANCO-ESPAÑOLA      e: 1/200


