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La plaça de la Corona, situada entre els carrers de Josep Anselm 
Clavé i d’Alfons IV, forma part –juntament amb les altres places de la 
carretera– del creixement urbanístic que la ciutat va experimentar a 
partir de 1848, quan es va obrir la carretera de Barcelona a Ribes. Al 
llarg dels anys, aquesta plaça s’ha anat transformant, a conseqüència 
de diferents reformes urbanístiques, fins a l’actualitat, quan ha quedat 
integrada en l’illa de vianants de Granollers.

Inicialment, la carretera dividia aquesta plaça en dues meitats i s’hi 
circulava pel mig. El 1929, però, es fa una primera transformació de 
la plaça de la Corona, supervisada per l’arquitecte Manuel Joaquim 
Raspall, arran de la construcció, al bell mig, d’un monument en 
record dels morts a la Guerra de l’Àfrica, obra de Vicens Navarro. 
Llavors, es tanca al trànsit el pas central i els vehicles han de circular 
al voltant de la plaça. Aquest monument hi va ser fins a l’inici de 
la Guerra Civil, quan es va enderrocar. El 1952, en el mateix lloc 
i promogut pel govern franquista, s’instal·la un altre monument, en 
record dels “caídos”, una creu que acomplia els ideals falangistes, 
obra de l’arquitecte Josep Boada Barba. L’any 1966, aquesta creu es 
va traslladar al cantó est de la plaça, on es va tornar a obrir l’antic pas 
central, per poder encabir millor el trànsit rodat. Durant la Transició, 
es va tirar a terra.

La plaça de la Corona, però, és molt més que monuments. Durant 
anys, una de les seves característiques han estat els plataners, que 
encara s’hi mantenen. Un altre element emblemàtic -que també es 
conserva- és un dels quatre repartidors de la Societat Mina d’Aigües 
de Granollers, de Pere Maspons, que proveïa aquest sector de la 
ciutat quan encara no hi havia aigua corrent a les cases. Al seu 
voltant, durant anys, hi va haver un quiosc, que es va desmuntar el 
1991.

En aquesta plaça, s’han fet actes festius, vinculats a la Fira i Festes 
de l’Ascensió i a la Festa Major. Durant els anys 50 i fins al 1966, s’hi 
instal·lava la tribuna d’autoritats de la desfilada de l’Ascensió, per 
davant de la qual desfilaven els participants, i, a més, acollia alguns 
estands de la Fira. Per la Festa Major, s’hi instal·laven atraccions 
com els “autos de choque”.

Etimològicament, el nom de la plaça fa al·lusió a la Corona d’Aragó, 
però sempre s’ha simplificat, anomenant-la de la Corona. En diferents 
èpoques, ha estat batejada amb altres noms. El 1869, plaça de la 
Llibertat, quan, popularment, era la plaça del gra, perquè s’hi feia el 
mercat de gra, de llegums i de patates. Més endavant, el 1929, plaça 
d’Àngel Guimerà; el 1939, un cop finalitzada la Guerra Civil, “de 
los Caídos” i, amb l’arribada de la democràcia, plaça de la Corona, 
recuperant el seu nom tradicional. 

Plaça de la Corona, ca.1929, quan s’anomenava plaça d’Àngel Guimerà
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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MERCAT DEL GRA A LA PLAÇA DE LA CORONA, FINAL DEL SEGLE XIX
En aquesta plaça, el 1869, s’hi va ubicar el mercat del gra, de les llegums i de les patates. Els vilatans, però, 

van reivindicar el seu anterior emplaçament a la plaça de la Porxada i se’ls concedí, per un període curt. 
El 1872, la Porxada es convertí en mercat diari, en allotjar sota la seva coberta el mercat municipal. 

Per aquest motiu, el gra i les llegums tornaren a la plaça de la Corona, llavors, anomenada de la Llibertat.
Fotografia i fons Tomàs Torrabadella
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PLAÇA DE LA CORONA, CA.1910-1920
Vista parcial de la plaça. A l’esquerra, les cases del cantó oest, on hi havia la casa del notari. Al fons, les del nord, 

i a la dreta, els emblemàtics plataners i un dels quatre repartidors de la Societat Mina d’Aigües de Granollers, 
de Pere Maspons, que portava aigua a les cases, quan encara no hi havia aigua corrent.

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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PLAÇA DE LA CORONA, AL FINAL DELS ANYS 20
Vista nord-est de la plaça, llavors, anomenada d’Àngel Guimerà. Aquesta plaça formava part del creixement urbanístic 

que va experimentar la ciutat a partir de 1848, en obrir-se la carretera de Barcelona a Ribes.
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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INAUGURACIÓ DEL CINEMA MUNDIAL, 1914
Vista del carrer del Príncep de Viana des de la plaça de la Corona, durant els actes d’inauguració del cinema Mundial, 

el 18 de març de 1914. Aquest cinema es va construir sota la supervisió de l’arquitecte Manuel Raspall. 
El carrer és ple de gent vestida de festa. Al fons, una pancarta anuncia el cinema.

Fotografia d’autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers
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PLAÇA DE LA CORONA, 1918
La plaça i el carrer de la Palma, l’actual carrer de Josep Anselm Clavé. 

Els carros que arribaven a la ciutat el dia del mercat omplien la carretera.
Fotografia de Lucien Roisin / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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CONSTRUCCIÓ DEL MONUMENT ALS MORTS A LA GUERRA DE L’ÀFRICA, 1929 
El monument és obra de l’escultor Vicens Navarro. El grup escultòric s’alçava sobre un pòdium. 

La base era un paral·lelepípede de pedra, en el qual hi havia gravat un text al·lusiu al fet històric que commemorava. 
A sobre, uns baixos relleus al·legòrics als caiguts, flanquejats per dues figures femenines d’estil clàssic. 

En el coronament, hi havia una Victòria alada de marbre acompanyada de la Immortalitat i la Pàtria. 
Actualment, la Victòria es conserva a l’entrada del Cementiri Municipal.

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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MONUMENT ALS MORTS A LA GUERRA DE L’ÀFRICA, 1929
Inauguració del monument a la plaça de la Corona, vers el sud, el 5 d’octubre de 1929. 

Al seu voltant, mossos d’esquadra i autoritats. L’acte fou presidit pel rei Alfons XIII i les infantes.
Fotografia i fons Joan Guàrdia
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MERCAT A LA PLAÇA DE LA CORONA, CA. 1930-1935
La plaça de la Corona un dia de mercat. Al fons, les cases del cantó oest i, 

en primer pla, camions i carros i treballadors del forn de ca l’Estapé.
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell
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PLAÇA DE LA CORONA, CA.1930-1936
Un grup de noies assegudes a la cara sud del monument als morts a la Guerra de l’Àfrica. 

Al fons, el carrer de Josep Anselm Clavé. Aquest monument no va ser gaire estimat per una part de la població, 
que considerava que havien enviat a lluitar a la guerra els fills dels obrers. De fet, els soldats de reemplaçament 

que no hi volien anar i tenien poder adquisitiu pagaven a d’altres perquè hi anessin. 
Entre altres motius, per això es va enderrocar, l’any 1936.

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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MONUMENT ALS «CAÍDOS» DE LA GUERRA CIVIL, CA. 1952
El 1939, acabada la Guerra Civil, s’encarrega a l’arquitecte Josep Boada Barba un projecte per recordar 

les víctimes franquistes, però no es va materialitzar. El 1947, ell mateix, en fa un segon projecte, més senzill, 
inaugurat el 28 de gener de 1952, com a “Cruz a los Caídos”. 

El 1966, es transforma i es trasllada a un costat de la plaça i. finalment, amb la Transició, s’enderroca.
Avui, al cementiri, hi ha un monument que honora totes les víctimes de guerra.

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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LA PLAÇA DE LA CORONA NEVADA, 1962
La nevada del Nadal de 1962 va agafar desprevingut tothom. En no haver-hi maquinària adequada per treure’n la neu, 

es van fer servir tots els instruments a l’abast, com aquest tractor conduït per Tomàs Fuertes i Josep Garrell Pubill. 
Al fons, el carrer de Castella i l’Escola de les monges Carmelites.

Fotografia d’Antonio Alcalde / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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DESFILADA DE LES FIRES I FESTES DE L’ASCENSIÓ, 1963
Durant alguns anys i fins al 1966, la tribuna d’autoritats de l’Ascensió s’instal·lava a la plaça de la Corona, 

al final del recorregut de la desfilada, al nord de la plaça. Després, es traslladaria al carrer d’Alfons IV, a la cantonada 
del carrer de Navarra. Entre d’altres, hi desfilava el bestiar del concurs ramader, com en aquesta imatge del 23 de maig de 1963.

Fotografia de Postius / Fons Ajuntament de Granollers
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PLAÇA DE LA CORONA, 1973
L’abril de 1966, aquesta plaça va recuperar la circulació, pel mig, 

fins a la seva conversió en illa de vianants l’any 2010.
Fotografia de Lluís Tintó / Fons Ajuntament de Granollers


