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Església dels

Franciscans

L
’església dels Franciscans està situada a la capital del 

Vallès Oriental, Granollers, més concretament a la plaça 

de Jacint Verdaguer. La seva situació geogràfica és bastant 

cèntrica ja que és a prop del centre de la ciutat i també no 

gaire lluny dels dos municipis que l’envolten: Canovelles i les 

Franqueses del Vallès. La majoria de la població que formava 

part de la parròquia, en un principi, provenia d’Andalusia 

i Extremadura, tot i que actualment hi ha un gran nombre 

d’immigrants procedents d’altres llocs. 

La parròquia va ser construïda a principis del segle XX i va 

ser acabada després de la Guerra Civil espanyola. Durant 

la Setmana Tràgica, varen cremar el convent i aleshores 

utilitzaren l’església  com a escola. 

Quant a l’exterior de l’edifici, podem dir que pertany a l’estil 

neogòtic ja que es tracta d’una església gran, alta i amb 

una façana revestida de pedra on es poden observar quatre 

finestres estretes, altes acabades amb arcs ogivals, també 

coneguts com apuntats. Al centre de la part superior de la 

façana, hi destaca una gran rosassa, formada per vidres de 

diferents colors, que permet l’entrada de la llum a l’interior 

de l’església. A dalt, a l’esquerra, hi trobem el campanar que 

toca cada hora i en ocasions concretes. Els dos laterals i la 

part del darrere de l’església també estan coberts de pedra 

natural. Al costat de l’església, hi ha un altre edifici envoltat 

d’un pati on es troba l’organització de Càritas i diferents aules 

on els nens i nenes es preparen i es formen per rebre la 

primera comunió, és a dir on fan catequesi. A la part del 

darrere, hi ha una porta des de la qual es pot accedir a 

l’interior de l’edifici.

L’interior de l’església està compost principalment per tres 

naus: dues de laterals i una de central des de la qual es pot 

observar l’altar principal, que té forma ovalada, està envoltat 

de seients de fusta i dedicat a la verge de Montserrat, situada 

a la part superior d’aquest. La nau central està separada de 

les laterals per arcs de mig punt, on trobem diferents figures 

religioses com ara verges i sants. També hi ha dues fileres de 

bancs de fusta separats per un passadís central que traça el 

recorregut des de la porta fins a l’altar.  A l’interior de l’església 

predomina el color blanc, fet que garanteix més llum.

Roger Serra Rosquilla

U
n dia plujós i fred, vaig passar caminant per una església 

no gaire coneguda: parlem de la dels Franciscans. Vaig 

mirar-ne la porta, marró, de reüll i aquell dia era oberta. 

Vaig mirar i, de sobte, em van venir tots els records, aquells 

records de Nadal, quan era petita, amb tots els nens i nenes 

cantant dins d’aquella església, o la recollida de joguines de 

cada any, ja que sempre hi havia algú que portava menjar 

o joguets, perquè volia dibuixar un somriure a la cara d’un 

nen pobre. 

Encara que la gent no ho sàpiga, cada dia en aquella 

església és especial: la gent que va a missa els diumenges; 

tots aquells casaments feliços i plens de sentiments; aquells 

pètals de rosa que et trobaves a terra després d’un casament; 

el bateig d’un nou infant, o la comunió, tan especial per a 

molta gent... 

En aquesta església, quan hi entres, trobes un passadís 

ample i als costats, bancs. Quan ets dintre, t’adones que tots 

els que són allà en aquell mateix moment amb tu sembla que 

siguin la teva família, una família amb qui pots dir que has 

estat vivint alguna cosa important. 

Si fa sol, tots els vitralls s’il·luminen i fan que aquest espai 

sigui més bonic encara. Als altres costats hi ha espelmes, 

amb les quals la gent demana un desig. Ara, després de 

molts anys que fa que existeix aquesta església, tothom sap 

que ha estat important per algunes persones, per tots aquells 

records, sentiments, il·lusions que molta gent ha viscut allà 

algun cop a la seva vida.

Yasmina Morilla Carvajal


