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Les places més antigues de Granollers són l’objectiu d’aquesta 
exposició, amb l’excepció, però, de la plaça de la Porxada, a la qual en 
dedicarem una d’específica. 

Relacionat amb les places, l’urbanisme de la ciutat viu dos moments 
importants al llarg de la seva història: un, a l’època medieval i 
moderna, amb la creació del mercat setmanal i la construcció de la 
Porxada, i l’altre, en la segona meitat del segle XIX, amb el traçat de la 
carretera de Ribes, l’any 1848, i l’arribada del ferrocarril, el 1854. 

A l’època medieval, les places sorgeixen amb el creixement del mercat 
setmanal, documentat l’any 1041 com a forum granularios, és a dir, 
mercat de Granollers, que disposava de mesura pròpia. Les places 
s’estructuren a l’entorn de l’església de Sant Esteve i de la plaça Major. 
A cada plaça, es venia un producte determinat, del qual va sorgir el 
nom de molts d’aquests espais públics, com el de les places de les 
Olles, dels Cabrits, de l’Oli, del Blat, de les Gallines i de les Fruites. 
Aquestes darreres han perdut el seu nom dins l’actual plaça de la 
Porxada.

En arribar el segle XIX, les noves infraestructures viàries donen 
pas a una ciutat cada vegada més industrialitzada i es formen nous 
espais urbans. Uns, relacionats encara amb el mercat tradicional, que 
millorarà les condicions de venda dels productes agrícoles i també 
del bestiar, com és el cas de la plaça dels Porcs, i d’altres, vinculats a 
l’arribada del ferrocarril, com el parc de l’Estació.

Pel que fa als noms de les places, n’hi ha que, al llarg dels segles, 
s’han denominat sempre igual, com la plaça de les Olles, la dels 
Cabrits i la de l’Oli. D’altres han anat canviant de nom segons els 
règims politics del moment, com la plaça de la Corona, que havia estat 
la plaça de la Corona d’Aragó, de la Llibertat i d’Angel Guimerà, així 
com la plaza de los Caídos. També n’hi ha que són molt més conegudes 
pel nom popular, tot i tenir-ne un d’oficial, com la plaça dels Porcs, 
oficialment, plaça de Lluís Maria Perpinyà; la de la Muntanya, 
dedicada a Mossèn Jacint Verdaguer, i el Sot, que és la plaça de Josep 
Barangé i que havia estat el parc de l’Estació. Hi ha un altre grup de 
places que passen desapercebudes, com la plaça del Peix, la plaça de 
Manuel Montanya, la placeta de Sant Francesc o la placeta de l’antic 
hospital de la vila, i, també, algunes que canvien de nom segons la 
generació o per algun edifici o element emblemàtic de l’espai, com la 
plaça de Folch i Torres, denominada “plaça Negra”, pel seu terra de 
pissarra, o la plaça de Josep Maluquer i Salvador, identificada com a 
plaça “de can Sínia”, a la banda sud.

Les places han estat, doncs, espais de relació i d’intercanvi social i 
econòmic. A les places, han esdevingut alguns dels fets més importants 
de la ciutat: històrics, comercials, socials i, també, personals.

Plaça de la Porxada, ca.1880-1887. Fotografia i fons Tomàs Torrabadella
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PLAçA DE LA CASERNA, ca.1920 - 1930
L’any 1852, es va construir una nova caserna militar a Granollers. Per això, es va haver d’enderrocar 

l’antic portal medieval de Caldes i la capella de Santa Anna, que va ser traslladada al lloc 
on actualment encara es conserva. L’any 1968, en l’indret que havia ocupat la caserna, 

s’hi va construir el Mercat Municipal de Sant Carles, anomenat així 
en record de la caserna militar de San Carlos.

Fotografia Lucien Roisin
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PLAçA DE LES OLLES, ca.1910 - 1920
La denominació de la plaça de les Olles es remunta almenys al segle XV. Abans, se n’havia dit 

plaça d’en Carbó o del Carbó. Tot i que durant alguns anys va portar el nom del càpita Lluís Ostariz, 
mai ha perdut el seu nom més popular. 

Segons la documentació del segle XVI, a la plaça, hi havia un pou i, també, l’escrivania pública. 
A la plaça de les Olles, com el seu nom indica, s’hi han venut olles i estris de terrissa i, també, 

d’altres productes, com eixams d’abelles, planter de cebes i de cols, taronges... 
Autor desconegut 
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PLAçA DELS CABRITS, ANyS 10
Al llibre d’Ordinacions del Consell de la Vila del 1418 al 1452 que, entre altres coses, regulava la venda 

dels productes al mercat, ja es fa referència a la venda de cabrit en aquesta plaça. Arquitectònicament, aquest espai 
és més un tram de carrer, situat entre la plaça de les Olles i la plaça de l‘Oli, que no pas una plaça.

Autor desconegut
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PLAçA DE L’OLI, ca. 1913
A la plaça de l’Oli, es venia i es mesurava oli. En el segle XVI, l’espai de la plaça era compartit amb els venedors de fruita i verdura 
(pastanagues, cols, porros, brotons, taronges... ). Aquesta plaça, com moltes d’altres de la vila, era porticada. Amb el temps, aquestes 

arcades es varen integrar als habitatges que tenien l’accés des de l’interior dels porxos. Un cop tancats, en alguns casos, es va 
mantenir el dret de pas. Així, per Carnestoltes, durant la celebració del ball de donzelles, els dansaires entraven per la porta 

de la casa del carrer de Santa Elisabet i sortien per la porta de la plaça de l’Oli. Autor desconegut
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PLAçA DE L’ESGLéSIA, ANyS 20
Es podria considerar que la plaça de l’Església és un dels espais més antics de la ciutat ja que, 
segons excavacions arqueològiques, el lloc estava habitat en època romana. En època medieval, 

a l’aixopluc de la sagrera de l’església, començaria a créixer el mercat setmanal que durant segles ha caracteritzat 
la vida a la ciutat. El turonet de Sant Esteve ha acollit, al llarg del temps, alguns dels edificis religiosos 

més significatius de la ciutat, com l’església, la rectoria i el cementiri. 
En la imatge, es pot apreciar l’església gòtica del segle XV i el Centre Catòlic bastit el 1881, 

ambdós edificis incendiats i enderrocats a l’inici de la Guerra Civil.
Autor desconegut
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PLAçA BOADA, ACTUAL PLAçA DE MANUEL MONTANyA, ca. 1914
Actualment, aquest lloc es considera més un carrer que uneix la plaça de la Porxada i la plaça de l’Església, 

de la qual arrenca el carrer de Barcelona, l’antic camí Ral. Durant segles, el seu nom havia estat plaça Boada, 
segurament, en honor al propietari de la casa que fa cantonada entre la plaça i el carrer de Barcelona. 
Aquest nom es va mantenir fins al segle XX, en què es va substituir pel d’alferes Manuel Montanya. 

ambdós edificis incendiats i enderrocats a l’inici de la Guerra Civil.
Fotografia Lucien Roisin
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PLACETA DE SANT FRANCESC, ca. 1920 - 1926
La placeta està situada davant de la porta oest de l’antiga església del Convent dels frares Mínims de Sant Francesc, 

ara, Casa de Cultura Sant Francesc. El Convent va ser fundat l’any 1571 i va estar en ús fins a la desamortització 
de Mendizábal, l’any 1835. Un cop passada la propietat a l’Ajuntament, l’aigua que manava al convent 

es va canalitzar per diverses fonts, entre les quals, hi havia la de la placeta de Sant Francesc i la de la plaça dels Porcs.
Autor desconegut 
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PLAçA DE JACINT VERDAGUER, ca. 1916
El nom oficial de la plaça, des de 1904, és de Jacint Verdaguer, en record de l’insigne poeta. El nom popular 
de la plaça continua essent de la Muntanya, perquè, segons la tradició, es van fer unes muntanyetes de terra 

per canalitzar les aigües que baixaven de la serra de Llevant, per la rasa d’en Pinós. 
L’aigua, en moltes ocasions, es desbordava i baixava carrer Corró avall fins arribar a la Porxada. 

Aquesta plaça, durant les fires de la Pasqua de Pentecosta, havia acollit el bestiar cavallar.
Al fons de la imatge, es veu el carrer de Corró i la tanca de la fàbrica Serra i, a la dreta, algunes dependències 

del convent dels frares menors conventuals de Sant Antoni de Pàdua.
Autor desconegut
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PLAçA DE LLUíS MARIA PERPINyà, ca. 1905 – 1915
La plaça de Perpinyà és coneguda, popularment, com a plaça dels Porcs perquè, en aquest espai, es celebrava 

el mercat setmanal dels porcs. és una de les places que sorgeixen al peu del nou eix viari de la carretera de Ribes, 
oberta l’any 1848. Una part dels terrenys en què està ubicada eren propietat de la família Perpinyà. D’aquí el seu nom.

Fotografia Lucien Roisin
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PLAçA DE JOSEP MALUqUER I SALVADOR, ca. 1880 – 1891
La plaça del Bestiar ocupava l’espai que hi havia fora muralles entre la plaça dels Porcs i l’actual carrer Nou. 

quan, l’any 1848, es va obrir la carretera, els tractants de bestiar van demanar l’enderroc de les muralles 
per poder enquibir la quantitat de bestiar que hi havia els dies de mercat. Un cop fetes les obres, varen disposar 

de l’espai que ara és la plaça de Maluquer i Salvador i el carrer d’Anselm Clavé. Des de 1915, la plaça porta el nom 
de Josep Maluquer i Salvador, en record d’aquest granollerí que va lluitar per dignificar la vida dels obrers.

En aquesta foto, encara no hi ha bastits cap dels edificis que han arribat fins als nostres dies. A l’esquerra, hi ha la casa 
d’un calderer amb els estris penjats a la façana, on ara hi ha una farmàcia. A la dreta, hi havia l’hostal de can Ros, un dels 

molts que acollien persones els dies de mercat. Aproximadament, correspondria als números 18 i 19 de la plaça actual.
Fotografia i fons Tomàs Torrabadella
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PLAçA DE JOSEP MALUqUER I SALVADOR, ca. 1915
La plaça del Bestiar, amb gran quantitat de carros i tartanes portats al mercat setmanal. En primer terme, 

a la dreta, el Cafè d’en Sínia, que durant un temps va donar nom a aquesta part de la plaça. El nom es deu a l’àlies 
del propietari del bar, Salvador Paituví. En el seu lloc, ara, hi ha l’oficina d’una caixa d’estalvis. Al fons, sobre 

l’Oficina de Consumos de l’Ajuntament, hi ha la capella de Sant Roc, lloc on va ser traslladada quan es van enderrocar 
els portals medievals de la vila, l’any 1859. Al davant, la Fonda Europa, un dels edificis més significatius de la carretera.

Fotografia Lucien Roisin 
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PLAçA DE LA CORONA, CA. 1918 - 1923
La plaça de la Corona forma part de les noves places creades a partir de la construcció de la carretera de Ribes. 

El nom de la plaça fa al·lusió a la Corona d’Aragó. També ha rebut altres noms com plaça de la Llibertat, 
d’àngel Guimerà i plaza de los Caídos. Amb la democràcia, va recuperar el seu nom tradicional, plaça de la Corona. 

Popularment, també se n’hi va dir del Gra, perquè, a finals del segle XIX, en aquest indret, es va celebrar el mercat de gra, 
llegums i patates.

En la imatge, darrere els nens, es veu un dels quatre repartidors de la Societat Mina d’Aigües de Granollers, 
de Pere Maspons, que portaven aigua a la ciutat quan encara no hi havia aigua corrent.

Autor desconegut 
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PARC DE L’ESTACIó, ACTUAL PLAçA DE JOSEP BARANGé, 1950
L’arribada de la primera línia de ferrocarril a Granollers, l’any 1854, va comportar la creació de nous espais urbans. 

Un, era el parc de l’Estació, situat davant de l’edifici de l’estació. En aquell temps, la línia fèrria discorria per l’actual 
avinguda de Sant Esteve, l’avinguda del Parc i el carrer de Girona i l’estació estava al centre de la ciutat. 

A partir de l’any 1927, després de la mort de l’industrial i polític Josep Barangé, es va donar el seu nom al carrer 
de Sant Eduard, nom que, finalment, es dedicà a tota la plaça. 

En la imatge, es veu, en primer terme, la prolongació de l’actual carrer de Marià Maspons empedrat. 
Al darrere, el parc, amb els clàssics plataners, i, al fons, l’edifici de l’estació que fou enderrocat l’any 1965. 

Fotografia i fons Joan Guàrdia 


