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La ciutat de Granollers ha sofert en els darrers anys constants 
transformacions urbanístiques que han canviat la fisonomia del seu 
paisatge. Alguns dels carrers del centre històric han estat remodelats i 
el seu ús ha passat a ser majoritàriament dels vianants. Hi ha, però, dues 
vies urbanes que travessen la ciutat de nord a sud que s’han convertit 
en els eixos principals de la circulació motoritzada. Una d’elles és el 
carrer de Roger de Flor i l’altra, el carrer de Girona; són carrers que 
suporten el gruix del trànsit rodat, però que també s’estan modificant.

Amb motiu de les obres de remodelació urbanística que es fan al 
carrer de Girona, entre els carrers de Francesc Ribas i de Juli Garreta, 
l’Arxiu Municipal presenta aquesta exposició fotogràfica dedicada al 
tram nord del carrer. Fotografies que il·lustren els canvis urbanístics 
d’aquest barri granollerí.

L’any 1854 es va inaugurar la línia del ferrocarril que anava de Barcelona 
a Granollers i que, després, s’allargaria fins a Girona i Port-Bou. El traçat 
d’aquesta línia creuava la ciutat de sud a nord per les actuals avinguda 
de Sant Esteve i avinguda del Parc i, pel carrer de Girona; un traçat 
que apropava el tren al casc antic de la ciutat, però que, a la vegada, 
l’encotillava i el feia perillós. Als anys trenta, la companyia impulsora 
del ferrocarril va començar les obres d’un nou traçat, uns metres cap 
a l’est, per permetre el creixement urbanístic. El nou recorregut, però, 
no es va inaugurar fins al 1958 i encara resta vigent en l’actualitat.

El desmantellament del primitiu traçat va fer possible la urbanització 
del carrer de Girona, que es va realitzar per trams, en diferents etapes, 
al llarg de la dècada dels seixanta. El ple municipal del 30 d’octubre 
de 1969 va acordar que el tram sud s’anomenés avinguda de Sant 
Esteve i que es mantingués el nom de carrer de Girona des del carrer 
d’Agustí Vinyamata fins al nord.

El projecte de pavimentació del carrer de Girona entre els carrers 
de Francesc Ribas i del Primer Marquès de les Franqueses va ser 
executat per l’arquitecte municipal Joan Barangé Tusquets i l’enginyer 
municipal Josep M. Puchades Benito, el 1970, i va ser el darrer en 
urbanitzar-se.

El paisatge d’aquest carrer va canviar radicalment. Si, abans, els 
terrenys propers a la via estaven ocupats per cases baixes, amb els 
seus horts i eixides, ben aviat, s’hi van construir edificis plurifamiliars 
de gran alçada. La via i el tren van deixar pas a un carrer polsós i 
enaiguat i aquest carrer, a l’asfalt i al cotxe.

El carrer de Girona abans d’urbanitzar-se, 1970. 
Fotografia d’Antonio Alcalde / Fons Ajuntament de Granollers
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EL TREN AL SEU PAS PEL CARRER DE GIRONA A L’ALTURA DEL CARRER DE FRANCESC RIBAS, 1958
El traçat inicial de la línia del ferrocarril de Barcelona a Girona passava per l’actual eix viari de l’avinguda de Sant Esteve, 

avinguda del Parc i carrer de Girona. A la imatge, un tren de vapor a la cruïlla del carrer de Girona 
amb el carrer de Francesc Ribas, on hi havia un pas a nivell. 

Fotografia de Joan Caballeria / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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LA VIA DEL TREN DE LA LÍNIA DE FRANÇA AL TRAM NORD DEL CARRER DE GIRONA, 1950
Les vies del tren estaven a tocar de les cases, separades tan sols per unes tanques de fusta. 

El 31 de gener de 1958, va circular el darrer tren de passatgers per aquest traçat; els de mercaderies, 
però, van continuar en servei fins al 1960. A la imatge, les cases del carrer de Girona dels números 172 a 174 

que actualment encara conserven la mateixa estructura. 
Fotografia de Joan Caballeria / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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EL CARRER DE GIRONA EN LA NEVADA DEL NADAL DE 1962
La nit de Nadal de 1962 va començar una forta nevada que va durar tot el dia. 

Segons l’Observatori Meteorològic Municipal, el gruix de neu acumulat va ser de 75 cm caiguts en 24 hores. 
A la imatge, vista del carrer de Girona des d’un balcó del número 172, a prop del carrer de Francesc Ribas, vers el sud.

Fotografia de Joan Caballeria / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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EL CARRER DE GIRONA SENSE URBANITZAR, 1970
Vista de les cases de planta baixa que hi havia al cantó est del carrer, entre el carrer de Figueres 

i el carrer de Francesc Ribas, vers el sud. Actualment, algunes d’aquestes cases han estat enderrocades 
i el seu espai ha estat ocupat per blocs de pisos. 

Fotografia d’Antonio Alcalde / Fons Ajuntament de Granollers
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EL CARRER DE GIRONA SENSE URBANITZAR, 1970
Vista del carrer de Girona des del carrer de l’Hospital vers el nord. A l’esquerra, les sitges de la Farinera Balcells, 
que es van desmantellar el 1998 per fer-hi pisos i, a la dreta, la filera de cases baixes construïdes als anys quaranta

 i actualment desaparegudes, entre els carrers de l’Hospital i de Figueres.
Fotografia d’Antonio Alcalde / Fons Ajuntament de Granollers
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LA FARINERA BALCELLS AL CARRER DE GIRONA, 1970
Davant de l’església dels frares, hi havia una farinera, propietat de Josep Avellana Corominas, que va ser cremada 

al final de la Guerra Civil. L’any 1944, en terrenys contigus, es va reconstruir a nom d’Indústries del Vallès. 
El 1958, Joan Balcells Tapias va ampliar-la amb unes grans sitges a la part del darrere, 

que donaven al carrer de Girona, per davant del carrer de Figueres.
Fotografia d’Antonio Alcalde / Fons Ajuntament de Granollers
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EL CARRER DE GIRONA SENSE URBANITZAR, 1970
Vista del carrer de Girona des del carrer de Juli Garreta vers llevant. A l’esquerra, la via del tren 

que feia de connexió entre les dues línies de ferrocarril existents a la ciutat, que va funcionar fins al 1991 
i es va desmantellar l’any 2000. Al fons, la línia de França i els primers pisos construïts al barri de Bellavista 

de les Franqueses. A la carena, la Torre de Pinós. 
Fotografia d’Antonio Alcalde / Fons Ajuntament de Granollers
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LES CASETES DE CAN MÒNIC, 1970
Vista de la finca de can Mònic propietat d’un dels mecenes de la construcció de l’Hospital-Asil, la família Corbera. 

Actualment, la finca està edificada i ocupada per blocs de pisos i la casa-torre allotja un centre geriàtric. 
A l’esquerra, el conjunt de cases de caire modernista, al carrer del Primer Marquès de les Franqueses, 

obra de l’arquitecte Manuel Joaquim Raspall i Mayol, del 1923.
 Fotografia d’Antonio Alcalde / Fons Ajuntament de Granollers
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LA VIA DEL TREN QUE ENLLAÇAVA AMB LA LÍNIA DEL NORD A L’ALTURA DE CAN MÒNIC, 1977
Vista dels terrenys on es van construir els blocs de pisos de can Mònic, entre l’enllaç de la línia de França 

amb la línia del nord, que arribava a l’estació de les Franqueses, i el traçat de la línia de França. 
Els habitatges en l’actualitat configuren un triangle entre els carrers de Puig i Perucho, 

de Francesc Gimeno i de Joaquim Mir. 
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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LA FARINERA LAMARCA AL CAMÍ ROMÀ, 1977
Vista de la farinera al Camí Romà, 59, des del pont de Bellavista, i, de la bòbila de can Baró, on actualment 

hi ha el Pavelló del Club de Bàsquet. La farinera va ser propietat de Josep Lamarca Catarineu, qui des del 1907 
treballava en el comerç de grans i cereals i la va fundar el 1913. Posteriorment, els seus fills van continuar l’activitat. 

Va ser enderrocada l’any 2000 per construir-hi habitatges. 
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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LA BÒBILA D’EN BARÓ AL CARRER DE GIRONA, 1977
Vista de la bòbila des de la cantonada del carrer de Girona i el pont de Bellavista vers llevant. Va ser edificada 

pel sindicat de la construcció de la CNT, per ubicar-hi la col·lectivitat d’obrers rajolers, en els terrenys 
on hi havia estat el forn d’en Baró. Va funcionar fins als anys 80 i l’espai és ocupat pel Pavelló de Bàsquet, 

per un supermercat, una plaça i uns habitatges.
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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VISTA PANORÀMICA DES DEL CARRER DE BERTRAN DE SEVA, 1977
Vista del carrer de Girona, des dels carrers sense urbanitzar de Bertran de Seva i de Frederic Soler, 

a tocar de la línia del tren. Al seu costat, la bòbila d’en Baró, propietat de Manel Baró Montañà des del 1956. 
Moltes de les bòbiles existents a la ciutat es van construir en terrenys adjacents a la via fèrria. 

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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JARDINETS AL CARRER DE GIRONA, 1977
El carrer de Girona ja urbanitzat vist des del carrer de Francesc Ribas. En primer pla, jardinets que es van construir 

en terrenys de la RENFE i, al darrere, la casa del ceramista Antoni Cumella Serret (1913 – 1985), fill predilecte de la ciutat. 
A l’esquerra, els pisos construïts per la Caixa d’Estalvis Provincial el 1973.

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers


