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1967-72   
Consolidació del creixement industrial de la ciutat

La dinàmica creixent 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 Barce-

lona – 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’in-
dústries tèxtils, com ITISA Can Mulà, l’any 1970. En aquesta etapa es construeix l’autopis-
ta A-17 (actual C-33 Granollers-Barcelona)i s’inicien els polígons de Can Prat, Can Magre 

i Can Magarola.

1972-1977
Els efectes de la Crisi econòmica mundial

El desenvolupament accelerat d’aquests anys sense una planificació urbanística adient va 
tenir les següents conseqüències:

- Important barreja d’usos residencials i industrials en la zona urbana, paral·lelament a la 
creació dels nous polígons industrials. 

- La promoció del sòl es va produir de manera arbitrària, moltes vegades sense les infraes-
tructures adequades, generant especulació urbanística al servei d’interessos molt concrets. 

La dinànica expansiva s’aturà per la crisi energètica que afectava molts països desenvolu-
pats i va introduir-se a l’estructura productiva de la comarca del Vallès Oriental l’any 1975.

1932-1958  
Els efectes de la Guerra Civil Espanyola

Inmersió a un cert estancament, produït en gran part dper la crisi industrial.
- La dècada dels anys 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 del 
1950 es pot parlar ja d’una ciutat no agrària, ja que el sector agrícola aleshores només 

representava el 4% de la població activa.

1958-1967   
Primera expansió important de la ciutat

- El fort creixement industrial a Catalunya, que fa suposar l’aparició de nombrosos polígons 
a les ribes del Besòs i dels seus afluents.

- Mollet és receptor de molts immigrants procedents de la resta de l’Estat espanyol.
- L’augment de la natalitat motivat per l’estructura d’edat d’entre els 16 i 40 anys dels 

nouvinguts.
Suposà notables transformacions urbanes, amb l’edificació de barris perifèrics que es van 

construir aïllats del nucli urbà. Al centre, moltes cases de cós van ser substituïdes per 
blocs d’habitatge plurifamiliar.

Amb el Pla d’estabilització (1959) endegat per l’Estat, s’iniciaria un procés d’industrialitza-
ció autònom del tèxtil que portaria a diversificació industrial.
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FC de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses

CAN MULÀ
- Fàbrica tèxtil de cotó.
- Enderrocada al voltant 

del 1980.

FARINERA MORETÓ
- Fàbrica de producció de farina.

- Catalogat. Protecció parcial de façana i volum, 
i elements ambientals paisatgístics.

- ESQUEMES DE L’EVOLUCIÓ URBANA DURANT EL SEGLE XX

- PLÀNOL D’UBICACIÓ. El Tabaran en el context urbà actual               e: 1/5000

EVOLUCIÓ DE LA TRAMA URBANA DE LA CIUTAT FINS AL MOLLET ACTUAL- FOTOGRAFIES DELS ESPAIS DE L’EDIFICI I DE LA PISTA TRÈVOL

- PLANTA BAIXA I SECCIONS             e: 1/200 EL TABARAN A LA INTERSECCIÓ DELS EIXOS VERTEBRADORS

- FIGURES DE PLANEJAMENT QUE AFECTEN EL TABARAN: 
   P.A.U. 9 “Pista Trèvol”   /    Fitxa del catàleg de protecció del patromoni (POUM)


