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Sortida de cloenda del curs 1997-98.
Aproximació a l'evolució recent de Terrassa i
Sabadell

Joan Tort

El dissabte 13 de juny de 1998 es va dur a terme una sortida de carácter
urba, com a cloenda del curs 1997-98 de la Societat Catalana de Geografia.
La sortida es va centrar en les dues capitals del Valles Occidental, Terrassa i
Sabadell, i es va programar de manera que fos compatible amb l'assistencia a
la inauguració de la placa Lluís Casassas, en aquesta última ciutat.

Litinerari es va iniciar a Barcelona, de manera que l'entrada al Valles es pogués
fer per la vall del Besos i per Monteada, Aixo ens va possibilitar resseguir de
forma transversal la plana vallesana, de forma correlativa a l'autopista A-18, i
observar la importancia de les transformacions urbanes i urbanístiques que
s'han produit a les dues darrers decades a banda i a banda d' aquesta autopis
ta, coincidint amb el procés de densificació humana i, sobretot, de terciarit
zació, que ha tingut i continua tenint lloc a tota la comarca.

El trajecte en autocar ens va permetre arribar a Terrassa per la banda orien
tal de la ciutat (riera de les Arenes), i dur a terme una circumval-lació del perí
metre urba, que els darrers anys ha tingut unes modificacions substancials (ere
ació de noves infraestructures viaries i ferroviáries, endreca dels barris nascuts
als anys 60 i 70, i programació de nous sectors d'habitage). Una observació
particular va mereixer la zona olímpica, transformada alllarg d' aquesta deca
da amb motiu dels esdeveniments esportius de l' any 92. Finalment, en el sec
tor més centric de la rambla d'Egara, a l'altura del Mercat de la Independen
cia, vam iniciar un recorregut a peu pel centre historie (Ajuntament, Torre del
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Palau, Placa Vella). A continuació vam seguir l'antic camí de Sant Pere, cosa
que ens va permetre copsar les transformacions que tota aquesta zona esta expe
rimentant (recinte de les esglesies de Sant Pere, torrent de Vallparadís, entorn
del castell de Vallparadís). En especial, el procés de reconversió de l'antic torrent
en el gran pare urba de Terrassa, dut a terme amb la coparticipació en els fons
de la Unió Europa, va mereixer una analisi detinguda.

A Vallparadís, i de nou amb l'autocar, es va iniciar la segona part de la sor
tida; o sigui, el trajecte cap a Sabadell i la ruta per aquesta ciutat. Atesa la limi
tació horaria, el recorregut urba es va centrar en la part nord i nord-est del tei
xit urba, que d'altra banda, ésuna de les zones que més ha canviat en els darrers
anys (particularmente, amb motiu del desenvolupament dels plans i de les
infraestructures cornplementaries de l'Eix Macia-Placad'Espanya. En partiu
lar, vam tenir oeasió de resseguir l'entorn de la carretera de Prats, aproxima
dament entre els barris de Can Puigjaner i la Font del Capella. 1 des del cap
damunt del talús de la vall del Ripoll (indret que permet observar de manera
interrelacionada els condicionants físics i el procés d' expansió moderna de la
ciutat) vam poder fer-nos cartee, d'una manera molt general, dels principals
canvis que s'han produít al Sabadell modern i dels principals reptes als quals
s'enfronta l'ordenació de la ciutat futura.

El recorregut es va cloure amb un petit trajecte per la part central de l'avin
guda Macia, poe abans que a la placa de Lluís Casassas comencés l'acte de la
inauguració oficial.
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Xemeneia de ca l'Estruch.

209



210



Cornencament de les obres de l'Eix Macia (1989). Xemeneies de Sabadell de j.A. Carmona
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