
Carrer Girona, 
de la via 
a l’asfalt

La ciutat de Granollers ha sofert en els darrers anys constants transforma-
cions 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 circu-
lació 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 Muni-
cipal 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 apropa-
va 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.

Exposició de fotografies
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al 25 de maig de 2018

Podeu consultar i descarregar-vos                                                                                                                    
imatges d’aquest i altres temes

Portal de l’Arxiu Fotogràfic,                                                                                                                                     

www.granollers.cat/arxiu



El carrer de Girona sense urbanitzar, 1970. 
Fotografia d’Antonio Alcalde / Fons Ajuntament de Granollers

La bòbila d’en Baró al carrer de Girona, 1977. Fotografia d’autor 
desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers

La via del tren que enllaçava amb la línia del nord a l’altura de can Mònic, 1977. Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers

La via del tren de la línia de França al tram nord del carrer de Girona, 1950. Fotografia de Joan Caballeria / Col·lecció Ajuntament de Granollers


