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Mollet del VallEs. tal com elseu nom indica. estd situat cn una vall
en un gran pas:adis, que forma part de la Depressi6 Pre-litoral.
Aquesta unitat de relleu pren aquest nom perquC €s una zona rodejada de muntanyes. encara que no gaire enlairades. Des de Mollet
podem observar els cims m6s importants de la Serralada Pre-litoral,
al nord el Montseny, i a la banda de ponent Sant Lloreng de Munt i
Montserrat: i al costat de llevant tenim davant nostre la Serralada
Iitoral, de la que observem el coll de la Conreria, Castellruf, etc. Els
materials que formen el subsdl de Mollet s6n de tipus sedimentari,
resultat de I'erosid isedimentaci6 fluvial des de fa molts milions
d'anys. Aquests tipus de materials (argiles. llims, guixos. etc.) han
estat aprofitats per l'homc des de fa molt de temps. No hem d'oblidar
que dins del terme dc Mollet hi havia una bdbila, i a prop seu n'hi ha
d'altres. Tamb6 s han aprofitat els Arids de les terrasses fluvials, que
un cop tractats cn les plantcs classifieadores d irids serr eixen per a la
construcci6.
Per la peculi.rr ( mmurcaci{r de Mrrllet dinr dcl Vallcs. situat cn lu
seva vorera sud-oest i tcnint present que el Vallds estl inclinat d'oest
a est, el poble este en un dcls punts mds baixos de la depressid ien
conseqiidncia en un dcls indrets mds humits. Aquesta situaci6 es vcu
agreujada pel fet que cl poble estigui envoltat de cursos fluvials. El
mds important 6s el Bestrs. que passa ben bd al costat iquc d6na nom
a la cclncal en segon lcrmc tcnim ducs rieres que travcsscn el poblc:
es tracta de la riera Seca idc l'anomenat torrent Cagancll. i quc tcncn
l'aiguabarreig amb el Besirs dins del tcrme de Mollet. En conclusi6.
tot el que hem explicat fa que el clima meditcrrani litoral tingui en
l'irea de Mollet uns trcts mis humits. amb molts dics de boira cn cls
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Pel que fa a la vegetaci6, el Vallds ds un pais molt ric, tant en
espicies com en formacions vegetals. Mollet havia tingut molt a prop
scu els boscos que son propis del Vallds, com l'alzinar i la vernedi.
que de ben segur es trobaven en mds tur6 i a prop del Besds. perd
poc a poc, i degut a la forta pressiti demogrdfica iindustrial, tots els
elements naturals s'han anat allunyant dcl nostre poble i tan sols resten en la memoria dels mollelansl
Del terme de Mollet se'n td noticia des de principis del segle XI,
ide ben segur la subsistCncia dcls primers pobladors estava en I'agricultura i la ramadcria, com queda constencia en la documentacid
medieval, al fer-se referdncia als productes en que s'havien de pagar
cls lributs o al parlar dels molins fariners r. El caricrer agricola i
ramader de la poblaci<i, pcrdurard d'una manera exclusiva fins a
finals del segle XIX comcnEaments del XX, moment aquest en que
apareixen les primcrcs inddstries. Tor iaixo el ll{9i cn Vicent Plantada i Fonolleda escrivia:
"La riqucsa del poble esti en la Agricultura, pcr la que's produhexen vi, blat, blat de moro, cincm y monjetes," r. Tal com podem observar de la dcscripciri els productcs que
predominavcn eren els mds mediterranis, com els cereals i la vinya i
que eren cls mis antics. Tambd se'n citcn d'altres que van scr introduits en cl scgle XVIII com el blat dc moro, que junt amb altres
farratges. scgurament complementava la ramaderia bo vina d'aquc lls
temps. quc popullrmcnt prcnia cl nom dc vaqucries. dc lcs que t an
sols en rcsta una dins dcl municipi. la de Can Paciih. Un altrc grup de
productes importants cra lcs hortalisscs quc cs conrcavcn cn petits
horts al voltant tlel Besi'rs. I finalmcnt podcm parlar dcl cincm. que
avui en dia ja no cs conrca pcr aqucstes tcrrcs iquc s'apnrfitava pcr
fer-nc teixits. iquc fins al scglc XIX havia tingut fbrgl importincial
pcr cxcmple. ['lu Vila diu quc el I l].15 r cl cl)ncm scstcnia des dc
('irnovcs fin s rr Mollct
C onr ja lrenr dit. a finals dcl XIX el poblc comcnqarii a vcurc com
modifica la scvr ec()nomir. Jcgut r lu industr iulitzucio que a C;rt;rlun )l s lnrcla cl llt30 iquc a Mollet arriba el 11170 anrb la instal.laci6
de lir primcra fibrica cic Coki. i quc continua amb altrcs cmprcses.
ei)nl lir ScdcriJ Fahr..g.rs. quc cr)mcnSa it lunct(\nirr cl lql|U. Aqucsla
industrialitzaci(i fou lenta i poc espectacular. ja quc Mollct no cs va
convcrtir cn un municipi industrial iva continuant csscnt agricola. Al
llarg dcl scglc XX podcm cstahlir trcs clupes: lr primcril tins a finals
de la ddcada dcls anys trcnta, en quc hi ha una certa prosperitat ien
la que aparcixcn els grans avengos dc la societat industrial. La segona
ds una ctapa dc reccssiti quc aniria dc s de la guerra civil fins a la fi de
lrr Posl-rucrr:r lltnl l',5(1. A f:rrlir d'aquest any s'inicia una gran
l(l

represa industrial a tot lestat espanyol. dcgut a que es rcprdn una
polftica d'obertura amb I'exterior, fet que permetrd l'entrada de capital estranger iun gran rellenQament de I'economia. Com a resultat
d'aquesta industrialitzaci6, el 1969 ja hi havia a Mollet 464 empreses 5
i segons un estudi econdmic d'aquell moment, del que hem tret les
dades, ja es considera a Mollet com una zona d'atracci6 industrial. AL
nostre entendre, les causes de la localitzaci6 de la indfstria a Mollel
cal cercarles en els segiients aspectes:

La proximitat de Barcelona, que actua com a gran mercat de
productes i serveis, i com a lloc d'entrada de productes, grdcies
al seu port.
Unes bones comunicacions. lanl pcl carretera com per ferrr>
- carril.
Un preu del sdl industrial molt baix. sobretot si tcnim present
- que bona part dels poligons es situcn en les terrasscs fluvials
del Besds o dels seus aflucnts.
Les facilitats de I'administraci<i.
El creixement industrial va continuar fins el 1975, any en que s'inicia una forta recessid mundial, que va tenir com a principal motiu, la
crisi energdtica. Avui en dia s6n forga les persones que opinen que
estem sortint d'aquesta crisi industrial, perd la cirrega que porta la
poblaci6, al voltant del 30% de la poblaci6 activa en atur. is forqa
greu. Parlem ara de Ia localitzaci6 dc la indfstria cn el municipi
Aquesta s'ha anat concentrant en la perifdria del nucli urbl, nomds
cal rccordar el seguit d'empreses que han abandrrnat el centre. jl hd
pcr tancament. com cl cas d'lTlSA cl 1970 id'altrcs, o per traslladarse com ds el cas dc SEDUNION. Avui en dia hi ha a Mollct una
induslria forEa tlir r'; sificrJ lr i quc a gtans lr(l\ cs con(enlra ( n lres
centres al voltan'-lcl nucli urbi. D'una part tcnim el nucli que creix
de la linia de fcr r()carril Barcckrna-Puigcerdd cap al sud-oest' on hi
trobem ll Iartnerit M,rrclo t Indurttic: Qutmttlues Jcl Vallc' com.r
principals centres. tot i que aquesta ilrea td possibilitats dc criixer ja
que eis terrcnv. estrn clcclitritls com a sc)l industrial En segon lloc
tenim el nuclr srtuat cntrc cl riu Bcsds i l'altra linia dc fcrrocarril. aqui
hi trobem grans inclistries cont la quimica Sinor-Kao o Bicicletcs
Rabassa. entr!'moltcs d' llrcs. I en lcrcer lloc tcnim el nuclidels anomcnats p()ligons dc Can Magrc iCan Magcrola. on trobem indistrics
com Martini-Rossi. Soberrnr. etc.
Com ir rcrullul de lcvolucirr d.'l'cconomia i d altrts usPeelcr. lrr
poblaciri ha s cguit cl seu ritmc dc creixcmcnt. Si obscrvcm el ritmc
d'evoluciti dc la pohlaciri icns fixcm en el segle XX. m()mcnt dcls
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grans canvrs econdmics idemografics, podem fixar quatre periodes
que corresponen a les quatre grans etapes econdmiques. Ara analitzarem breument aquests quatre periodes:
l. 1900 2.130 hab.
1940
6.112 hab.
En quaranta anys la poblacid s'ha multiplicat per tres, resultat,
sobretot, de la instal.lacid de les primcres indtstries. Tambe en
aquests anys arriben els primers immigrants, que procediran en la
seva majoria d'altres pobles de Catalunya. Sobre aquest fer PAU
VILA ens diu que el 1920 a Mollet nom6s el l47o de la poblaci6 era
nascuda fora de la provincia de Barcelona 6.
2. 1940 6.132 hab.
1960 1i.303 hab.
En aquests vint anys es pateixen les conseqiidncies demogrdfiques
de la guerra civil, no nom€s la modalitat, sin6 tambd el descens de la
taxa de natalitat. A tot aixd s'afegeix la manca d'un abasteixement
continuat d'aliments i la recessi6 econdmica, degut, entre d'altres
raons, a l'aillament internacional del rdgim del general Franco.
1960
8.303 hab.
19'16
31.161 hab.
En nomds setze anys la poblaci6 es quadruplica. Aquest augment
ds degut a una arribada progressiva d'immigrants procedents d'altres
zones de l'estat espanyol. Segons dades de 1975 i per ordre d'importdncia, l'origen d'aquesta gent 6s el segiient: Andalusia , un 27 ,8"h,
provincia de Barcelona, un 12,37o, Extremadura, un.1.87o, etc. L'cntrada d'un contingent tan important d'habitants suposir un gran canvi
pel municipi, ja que el nucli urbi va crdixer amb molta rapidesa i
sense gaire planificaci6. Cal dir tambd. que el mateix passa amb la
majoria de pobles del voltant de I'irea barceloncsa. La tenddncia va
s!'r concentrar aquestes onadcs de nou-vinguts en barris pcrifirics de
nova creaci(r, desproveits dcls servcis necessaris i produint zones dcnsamcnt poblades.
Aqucst is cl cas dc les quatre grans zones de creixcmcnt de
Mollct: el barri de zona sud. iniciat el 1963. Plana Lhd6 el 1965. el
barri de I'estaci6 de Franqa el 1965 i Can Pantiquet cl 1970.
t976
31.161 hab.
36.950 hah.
1985
Aquest darrer periodc cs caracteritza per laturada dc lcntrada
d'immigrants, per la davallada progressiva de la taxa de natalitat.
degut a la recessid econdmica iniciada cl 1975 i a l'adaptaci6 dc la
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gent que provenia d un m6n rural, amb una mentalitat de m6s natalitat, a una societat industrial i urbana, i per un moviment de-retorn
iniciat en els rltims anys i que afecta a poca gent, perd que no deixa
de ser significatiu.
Com a conclusions d aquesla introduccio geogrefica podem dir
que Mollet es una vila molt ben situada en el VallCs i que aquesta ubioe ser una de
oe les poblacions
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Catalunya, ja quc pel mig del poble passa la N-152, encara que estd
projectat el seu desviament; d'altra part al costat de la vila transcorre
I autopista A-17, amb ducs entrades molt a prop. l ambe Mollet €s
Il,rc d inici dc l A-7. quc cs un cinturci de circumvalacio de Barcelona.
Tambd passcn per Mollct ducs linies ferroviiries, ien darrer lloc hi
ha diferents Iinics d'autobusos quc comuniquen Mollel amb Barcelona i amb altres pobles de la comarca. En segon lloc Mollet €s una
vila dormitori, tot i que td un important sector industrial. Aqu€sta
afirmaci6 es comprdn millor si observem les segiients dades: la poblaci6 activa 6s de 12.440 hab.. sobre 35.564 hab. del 1981. D'altra
banda les indristries del municipidonen feina a 5.082 persones iel seclor scrveis a l.5.l l. Tenint presenl que els actius industrials no sempre
s6n de la mateixa poblaci6, no 6s arriscat dir que la meitat dels treballadors dc Mollet realitzen la seva activitat cn altres municipis, fet que
crea un fort moviment pendular . la sigui utilitzant els transports
p[rblie. o mcdis privats. finalment. Mollet ha c\tar una vila que ha
passat de poble agricola a vila industrial en vint anys ipatint un exagerat creixemcnt demogrific i urbanistic, dut a terme sense la previsiti necessiria, i que ha comportat una forta massificaci6, densitat i
un impertant ddficit dc servcis. Sobre aquest darrer punt ides de que
hi ha ajuntaments democritics es fa el possible per reduir-lo. Perd la
solucid dels altres dos aspectes 6s molt mds dificil.
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Sobre aquest punt cal cilar el treball mecanografial: El meu Mollet: boscos
i vernedes. escrit per Pere Bonvild. quc ens descriu els boscos que rodejaven
al poble imasies de Mollet.
LLoREr. leresa (l9li2). Mo1ler dins la Gran Geografia Comarcald€ Catalun1a. F.l. EncrrlopcJr.r ( atalana. Barcelona
PLANTADA. Vicents i R^yA, Joseph (l{393). Ceogralia local de Mollet del
I alles,'fip. dc Lluis Trsso. Bur.jelona.
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