
 

El Carrer Comerç i Vilafranca 

Deixeu-me començar amb un petit conte manllevat.  A un llenyataire li van encarregar 

tallar els arbres d’un bosc . El primer dia l’encarregat el va felicitar, però després cada 

jornada tallava menys arbres i es cansava més. Llavors, algú del poble que caminava 

pel bosc el va observar i li va dir: —Atura´t una estona i esmola la destral—. Però el 

llenyataire, atabalat, va respondre: —No puc, estic massa enfeinat tallant arbres—.  

 

Vilafranca ha assolit enguany la xifra de 40.000 habitants.  Però la crisi econòmica que 

hem viscut els darrers anys ens ha fet perdre també alguns llençols. El més dolgut, la 

pèrdua de capitalitat financera, conseqüència dels processos de reestructuració 

bancària. Ara és doncs un moment clau per analitzar les nostres fortaleses, i també els 

punts febles, i definir un projecte estratègic de ciutat que ens permeti posicionar-nos 

avantatjosament dins de la potent i dinàmica xarxa de ciutats i viles de Catalunya. 

 

En el primer terç del segle XIX Vilafranca va començar  a bastir un nou teixit urbà fora 

del perímetre de la muralla medieval, configurant l’embrió de les actuals Rambles, un 

espai urbà fonamental de la nostra identitat col·lectiva. Ara, el cobriment de les vies 

del ferrocarril farà possible una nova transformació urbana de gran abast. La connexió 

efectiva del barri del Molí d’en Rovira amb els altres sectors de la vila obre un marc 

d’oportunitats enorme que pivotarà entorn de estació de ferrocarril, la promoció 

creixent dels sistemes de transport públic de gran capacitat, la urbanització intel·ligent 

de la llosa del ferrocarril i la rehabilitació i valorització urbana de les naus del carrer del 

Comerç. Un conjunt arquitectònic únic per les característiques singulars de les grans 

cobertes de dues vessants. 

 

És evident que la gestió dels projectes urbans complexes necessita de terminis de 

temps raonablement llargs per a ser desenvolupats.  Caldria arribar doncs a un gran 

pacte de ciutat. Un acord estratègic que no ens deixi caure en el parany del conte del 

llenyataire. Un acord que garanteixi un marc estable per al desenvolupament de les 

legítimes expectatives dels propietaris del sòl, el disseny acurat dels nous espais 

públics emergents, el reviscolament del ric patrimoni arquitectònic i la previsió de 

noves unitats d´habitatge públic de preu moderat d’acord amb la legislació vigent.  

 

 El camí de l’acord és el més feixuc, però és l’únic possible. La temptació de seguir 

dreceres descontextualitzades pot portar a un futur atzucac que perjudiqui la gestió 

eficient dels promotors i alimenti la malfiança de la ciutadania envers una eventual 

actitud obscurantista de l’administració local. 
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