
 

CIUTAT SOSTENIBLE 

  

TERRITORI i URBANISME 

L’urbanisme, una eina de transformació de la realitat 

Mollet del Vallès s’ha transformat les últimes dues dècades, fins gairebé 
esgotar la pràctica totalitat del terreny urbanitzable. La ciutat és des de fa 
temps un model territorial clarament definit, una ciutat compacta on es barreja 
el ple amb el buit, l’urbà amb la natura, els carrers amb els camins… En 
conseqüència, el territori es divideix en un paisatge rural que és Gallecs, on el 
protagonisme el tenen els conreus i els boscos; un urbà o residencial per viure 
on es barregen els habitatges i els comerços i un d’industrial, per treballar, on 
només hi ha empreses. Amb aquesta situació cal centrar-se en dignificar, 
millorar i reinventar el teixit urbà i les zones industrials, tot garantint la 
conservació de Gallecs com a espai natural. 

Les propostes que presentem sorgeixen a partir del coneixement de la 
ordenació i la planificació urbanística de la ciutat, però sobretot de les 
passejades sistemàtiques realitzades per tots els barris per tal de trepitjar la 
realitat sobre el terreny, i no només des del paper. 

 En aquestes passejades hem constatat que al casc urbà hi ha molts 
solars i zones mortes. Totes les operacions de remodelació 
urbanístiques de la ciutat construïda (PAUs, etc.) estan aturades, 
algunes des de fa més de 30 anys. En tots aquests anys no s’ha 
desencallat cap de les operacions que permetrien tenir un casc urbà 
més digne. Ens comprometem a prioritzar-les per tal de desencallar-
les, a ser dialogants partint de zero i a ser imaginatius per, si cal, 
redefinir o buscar noves figures urbanístiques. 

 Les entrades de la ciutat mostren una imatge de deixadesa, sobretot 
l’entrada sud per l’Avinguda Burgos i les estacions que cal millorar i 
condicionar. 

 El barri del Calderí és la darrera operació urbanística de creixement 
urbà de la ciutat que sembla que ha de començar a desenvolupar-se en 
breu. Quan es posi en marxa aquesta operació caldrà vetllar per la 
integració d’aquest nou teixit urbà amb la trama existent i, 
especialment, per la connexió peatonal. 

 Cal un treball de control dels horts il·legals que existeixen al poble, ja 
que alguns d’ells a més tenen animals amb molt males condicions i 
atrauen altres animals i a més alguns tenen molta brutícia. En tenim de 



localitzats a: Santa Rosa (rotonda FP), el Calderí, Can Magarola, 
Gallecs, Can Prat… 

  

Zones industrials 

Mollet, una ciutat que s’havia caracteritzat pel seu teixit industrial, ha anat 
perdent part del seu sector productiu, ja abans d’aquesta crisi econòmica, i 
encara més els darrers anys. Cal donar un nou impuls al sector productiu a 
la ciutat que contribueixi a la creació de llocs de treball. Aquest impuls implica 
una remodelació i actualització de las infraestructures als polígons, per 
fomentar l’acollida d’empreses de noves tecnologies; per exemple, és urgent la 
implantació de fibra òptica. 

  

Can Prat, el futur 

L’àmbit de Can Prat, que va des de la carretera que va a Martorelles pel pont 
de l’aiguabarreig fins al final del terme municipal, és avui un espai clarament 
desaprofitat i en decadència. Creiem que aquesta llenca de territori té un gran 
potencial urbanístic i econòmic i, d’altra part, és una zona que té unes 
dimensions i una connectivitat úniques dins l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Sobre aquesta gran peça, creiem que cal replantejar-se la connexió amb la 
ciutat residencial, és a dir com saltar la via del tren i la C-17 i els nous usos, on 
sigui possible desenvolupar noves formes de productivitat. Aquest procés de 
reflexió ens agradaria fer-lo amb el màxim consens amb la resta de forces 
polítiques i amb col·laboració amb la propietat. Es tracta de crear una nova 
àrea de centralitat metropolitana, que ha de ser el gran espai de futur de la 
ciutat de Mollet del Vallès. 

  

Gallecs 

L’espai de Gallecs ha de continuar essent un espai productiu agrícola, un 
refugi de flora i fauna i una zona de lleure per la nostra població. Gallecs 
és un espai únic situat enmig de la plana vallesana de caràcter principalment 
agrícola. Aquest espai manté el típic paisatge vallesà de mosaic agroforestal 
malgrat la seva proximitat a la gran ciutat i necessitat de terrenys a depredar. 

La seva història es remunta més de 30 anys enrere quan la dictadura franquista 
va expropiar més de 1000 hectàrees per acabar desenvolupant una gran ciutat 
en aquests terrenys ubicats entre diferents municipis. La lluita social ha estat 
clau per evitar aquesta gran urbanització i mantenir l’aspecte actual de l’espai. 
Amb l’arribada de la democràcia els terrenys van passar a ser propietat de 
l’Institut Català del Sòl (INCASOL) que ha anat negociant de manera unilateral 
amb cada un dels ajuntaments implicats. D’aquesta manera ha aconseguit 



urbanitzar una gran extensió de terrenys generant contrapartides als diferents 
municipis que mai han mostrat una posició unitària. 

Per tant, 35 anys més tard, ERC dels municipis implicats presenta una 
proposta unitària i de futur amb caràcter supramunicipal sobre aquest 
espai. Una proposta consensuada entre les seccions locals amb la 
col·laboració de les entitats socials organitzades per protegir aquest espai. 
Aquest fet històric es plasmarà en les següents actuacions una vegada ERC 
governi als diferents ajuntaments dels municipis de Gallecs, sempre de manera 
conjunta i negociada davant la Generalitat de Catalunya. 

Per això proposem: 

 Qualificar els espais lliures com a sòl no urbanitzable per facilitar la 
inclusió d’aquests en el PEIN, com ara Can Banús, els Pinetons o la 
Riera Seca. 

 Demanar l’aprovació del Pla Especial de Gallecs que permeti l’ordenació 
dels usos 

 No volem cap infraestructura més a Gallecs. 
 Ampliar la participació i transparència dels òrgans del Consorci de 

Gallecs 
 Potenciar la comercialització dels productes agraris de proximitat de 

Gallecs als diferents municipis de l’entorn 
 Millorar i dignificar els accessos des de cada municipi a Gallecs 
 Instar a la Diputació de Barcelona a incloure Gallecs a la Xarxa de Parcs 

Naturals 
 Exigir a la Generalitat de Catalunya la inclusió de Gallecs a la Xarxa 

Natura 2000 

  

Lourdes 

El barri de Lourdes, per la seva situació singular, enganxat a la trama 
urbana de Parets, sovint queda al marge del que passa a altres barris i els 
seus veïns se senten molletans de segona. Per tal d’evitar-ho estudiarem 
crear-hi una figura de descentralització, per exemple una junta de veïns 
que esculli un representant al capdavant per tal de representar els seus 
interessos davant l’Ajuntament. 

MOBILITAT 

La mobilitat del futur que volem 

La compacitat de Mollet fa que tot estigui relativament a prop; la mobilitat 
interna de Mollet s’ha de fer prioritàriament a peu, en bicicleta o autobús, i cal 
anar millorant les condicions per a fomentar-ho. 

 Seguirem potenciant la peatonalització de carrers, també als 
diferents barris, i creant més zones de prioritat per als vianants o 



pacificades per tal de millorar la qualitat de l’espai públic i afavorir la 
mobilitat a peu. En aquest sentit també cal anar transformant gran part 
de la xarxa de carrers de la ciutat en termes d’accessibilitat i seguretat, 
ampliant-ne les voreres, alhora que transformar gran part de la xarxa 
secundària en carrers pacificats, o zona 30, on la prioritat la tenen els 
vianants 

 Pel que fa a la bicicleta, cal habilitar nous itineraris i enllaçar els 
existents que uneixin els principals punts d’interès (estacions, 
equipaments…) i que permetin arribar en condicions de seguretat als 
polígons a peu o en bicicleta. També és necessari ampliar la xarxa 
d’aparcaments actuals. 

 Estudiarem la circulació de vehicles a Mollet globalment per millorar els 
punts de congestió habituals, optimitzant la xarxa actual, modificant 
quan calgui els sentits de circulació per millorar-ne la fluïdesa. 

 Revisarem el recorregut del bus urbà per tal d’aconseguir un augment 
de cobertura i una optimització dels trajectes que n’incrementin el seu 
ús, per exemple alternant els sentits dels busos dins el recorregut actual. 

 Potenciarem el car-pooling (compartir el cotxe privat amb altres 
persones que facin el mateix recorregut) i l’aparcament compartit, 
mitjançant la implantació al web municipal d’aplicacions que possibilitin 
el contacte entre els usuaris. 

 Evidenciem que l’aparcament és un problema en aquesta ciutat densa 
en la qual vivim. Buscarem solucions que compaginin la prioritat de 
la mobilitat a peu de les persones amb la necessitat d’aparcament 
dels vehicles. Per exemple, creant aparcaments dissuasius a les 
entrades de Mollet i a les estacions de tren, així com millorant les 
condicions dels aparcaments existents. 

 Pel que fa a la zona blava, caldria redissenyar-la facilitant l’aparcament 
pels veïns en la seva zona de residència en la franja horària nocturna, 
creant tarifes especials per a professionals, per realitzar gestions 
ràpides, etc. 

 La seguretat viària, dels vianants i conductors, és una prioritat per a 
nosaltres. Cal continuar amb l’educació i les campanyes de prevenció i, 
si cal, amb mesures sancionadores, però no estem d’acord en la 
privatització de la seguretat que es produeix quan empreses privades 
gestionen radars i controls semafòrics, i per tant els criteris d’implantació 
són de caràcter recaptatori i no tant per la seguretat. Cal acabar amb 
aquesta dinàmica. 

  

Trens i estacions 

A Mollet tenim la sort de tenir dues línies de tren que travessen la ciutat i on hi 
tenim una estació, cosa que ens facilita la mobilitat exterior en transport públic. 
Malauradament, malgrat l’ús intensiu que fem d’aquestes infraestructures (3,8 
milions de passatgers passen per Mollet-Sant Fost; 820.000 ho fan per Santa 



Rosa) gairebé no s’hi ha invertit en les últimes dècades, ni en les estacions, 
que no són ni accessibles, ni en les vies. 

Cal seguir reivindicant la eternament promesa remodelació de les estacions, 
teòricament ja pressupostada i planificada, que ha de permetre que siguin 
accessibles. En el cas de Mollet Santa Rosa seguim reclamant el 
desdoblament i soterrament de la línia R3 al seu pas per la ciutat, que ha de 
permetre el trasllat de l’estació. 

També sol·licitarem que els trens regionals parin a Mollet-Sant Fost, ara 
que ja hi ha l’AVE que va a Girona directament. 

  

Recuperem el Calderí 

Crearem una nova línia de transport col·lectiu, pública i en superfície que 
millori l’accessibilitat i la mobilitat sostenible i segura de la ciutadania a l’Eix de 
la Riera de Caldes, a través de la reconversió de l’antic traçat d’El Calderí. 
Aquesta proposta permetrà millorar les comunicacions i la cohesió social entre 
els principals nodes econòmics, industrials i poblacionals dels municipis de 
Caldes de Montbui, Palau-Solità i Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda, 
Mollet del Vallès, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles. 

L’objectiu d’aquesta proposta és minimitzar els efectes nocius de la 
contaminació atmosfèrica generada pels vehicles de combustió i afavorir la 
prevenció en matèria sanitària i mediambiental, així com potenciar les relacions 
econòmiques i crear noves sinergies entre els municipis que formen part de 
l’àmbit. 

No obstant això, a mig i llarg termini, caldrà encarregar un estudi urbanístic i 
estratègic, que analitzi el grau de demanda així com la viabilitat econòmica i 
financera de la proposta. D’aquesta forma, podrem afrontar amb garanties el 
futur de les connexions interurbanes, basat en l’ús de combustibles nets i 
ecològics, com ara el vehicle elèctric o el tramvia, adients per a una mobilitat de 
persones i mercaderies entre poblacions perifèriques, de mida mitjana i petita, i 
fluxos lineals de densitat mitjana. 

  

Supressió del peatge a la C33 

El peatge de l’autopista C-33 a Mollet és una vergonya. És l’últim que queda a 
la primera corona de l’àrea metropolitana i suposa pagar per només 8 km de 
via ràpida. Malgrat les millores que s’han produït a la C-17 en el tram de 
Montcada durant els darrers anys, creiem que segueix sent imprescindible la 
seva supressió. A més, la gratuïtat de l’autopista permetria el replantejament 
del caràcter de la carretera C-17 al seu pas per Mollet, que podria ser més 
integrat i funcionar com a ronda urbana a l’est de la ciutat. Aquesta mesura 



també permetria la simplificació i racionalització dels nusos i enllaços actuals, i 
per tant la recuperació d’espais per a la ciutat. 

HABITATGE 

No volem cap ciutadà sense habitatge 

L’habitatge com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic s’ha 
convertit més en un bé que en un dret, i son moltes les famílies que han estat o 
poden ser desnonades en els propers anys, per això des de l’Ajuntament s’ha 
de vetllar per l’habitatge de les famílies que poden perdre’l. 

Estem immersos en un canvi radical del paradigma en les polítiques d’habitatge 
dels darrers anys, hem passat de la construcció a la gestió i la rehabilitació del 
parc existent. Cal dedicar especial atenció a l’habitatge protegit i concebre’l 
com un estoc social al servei de diverses generacions, i defensar que la 
producció d’habitatge protegit no pot suportar un etern tornar a començar cada 
10 anys. 

 Cal revisar el Pla Local d’Habitatge, aprovat el 2010 i que ha quedat 
desfasat. El Pla vigent preveia que el 2016 s’haurien construït 780 pisos 
amb algun règim de protecció i estem a anys llum d’aquesta xifra. El Pla 
Local d’Habitatge és l’instrument adient per al desenvolupament d’una 
política d’habitatge a nivell local, inclou la diagnosi de la situació de 
l’habitatge a la ciutat i les necessitats i els programes a desenvolupar de 
manera coordinada amb els plans urbanístics. Una vegada aprovat és 
important la creació d’un observatori local d’habitatge actualitzat 
semestralment, que permeti conèixer l’evolució del mercat de sòl i de 
l’habitatge, de renda lliure i de lloguer, per poder anar actualitzant el Pla. 

 Cal ampliar el parc de lloguer assequible buscant mecanismes per 
mobilitzar habitatges desocupats mitjançant:  

o Protocols per sancionar els habitatges buits de manera 
injustificada. 

o Convenis amb la SAREB per la cessió habitatges desocupats pel 
lloguer social. 

o Programa de mediació pel lloguer social a través de la Oficina 
Local d’Habitatge 

o Incentivant la posada en lloguer d’habitatges privats 
 Potenciarem els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donar 

el màxim de resposta en cas que aquestes es produeixin:  
o L’Ajuntament ha de fer de mediador amb les entitats financeres 

per evitar els desnonaments 
o Cal mantenir i millorar l’actual Servei d’Intermediació en Deutes 

de l’Habitatge (SIDH) 
o Posarem en funcionament la Taula per a l’habitatge, un espai de 

trobada entre la institució i la ciutadania organitzada, com la PAH, 
per garantir un diàleg fluid i per trobar espais de col·laboració. 

 Impulsarem amb incentius fiscals i ajudes la rehabilitació i 
renovació del parc d’habitatges, per tal de millorar el màxim les seves 
prestacions. Potenciem doncs, una nova activitat econòmica 



fonamentada en la rehabilitació i la renovació, per aconseguir la millora 
de les prestacions dels edificis existents, la protecció del patrimoni, la 
gestió racional del parc d’habitatges i l’eficiència energètica. 

SOSTENIBILITAT 

La contribució de Mollet cap a una Catalunya eficient i 100% renovable 

L’elevada despesa energètica del nostre model de societat és un dels 
problemes candents més importants que tenim, tant a nivell ambiental 
(consumim molta energia i majoritàriament de fonts no renovables que 
contribueixen a l’escalfament global del planeta) com a nivell econòmic 
(l’elevat preu de l’energia, que segueix creixent, deixa una part dels 
nostres veïns fora en situació de pobresa energètica. Des del nostre racó 
del món, Mollet, hem de contribuir a revertir la tendència actual. 

 Seguirem avançant en l‘estalvi i l’eficiència energètica de les 
instal·lacions i activitats municipals. Promourem la contractació per 
part de l’Ajuntament d’energia verda. 

 Potenciarem la rehabilitació del parc d’habitatges per millorar-ne les 
característiques i el confort en termes d’accessibilitat, però també 
d’eficiència energètica. 

 Fomentarem la construcció d’edificis municipals amb criteris 
ambientals (bioclimàtics i de funcionalitat). Promourem modificacions en 
les actuals instal·lacions per tal d’anar incorporant criteris de 
sostenibilitat, per exemple cal estudiar la implantació de biomassa per 
a l’escalfament d’equipaments municipals com les escoles. 

 Augmentarem les bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que 
consumeixin exclusivament o prioritàriament energies renovables. 

 Fomentarem, mitjançant subvencions directes i/o bonificacions de 
l’impost d’obres, la incorporació d’energia solar tèrmica i altres mesures 
d’estalvi energètic als edificis existents. 

 Promourem les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o 
sostre de promoció pública (habitatges o polígons), mitjançant la fórmula 
de “lloguer de sostres”, extensiu a sostres privats. 

 Promourem una campanya per a l’eliminació de les bosses de plàstic 
al Mercat municipal. 

  

Educació en la sostenibilitat 

 Elaborarem campanyes educatives i formatives sobre les 
repercussions ambientals de la nostra quotidianitat, orientant-les a 
l’impacte sobre la presa de decisions personals de la ciutadania. 

 Fomentarem el coneixement del propi municipi des dels punts de 
vista de l’ús de recursos, el patrimoni cultural històric i etnològic, el 
coneixement del patrimoni natural, el coneixement del cicle dels residus, 
l’impacte de les emissions, etc. 



 Promourem, com a mínim, un gran esdeveniment anual dirigit al 
coneixement i a la conscienciació ambiental de la ciutadania. 

 


