
La carretera

Les ciutats i els pobles del nostre entorn tenen uns espais particulars al nucli 
urbà, llocs de trobada que destaquen per sobre dels altres, que els fan dife-
rents. Solen ser avingudes, carrers majors, passejos, places, rambles o d’altres 
localitzacions pels quals són coneguts; per exemple, el passeig de la Garriga 
o la rambla de Mollet. A Granollers hi ha dos indrets d’aquesta mena: un és la 
plaça de la Porxada i l’altre, la carretera.

La carretera és l’artèria principal de la ciutat, que creua gairebé de sud a 
nord, des de la serra de Ponent, pel Coll de la Manya fins al barri del Lledo-
ner, a tocar de les Franqueses. Al pas per Granollers la configuren els carrers 
d’Enric Prat de la Riba, Alfons IV, Josep Anselm Clavé, Joan Prim i Primer 
Marquès de les Franqueses. 

Antigament el camí que venia de Barcelona i travessava la ciutat era el Camí 
Ral, que des de Palou arribava al carrer de Barcelona, continuava pel portal 
de Sants Metges i per les Franqueses s’encaminava cap a Vic.

La nova carretera va ser projectada amb un traçat diferent. El projecte ini-
cial de l’Estat no en preveia el pas per la nostra ciutat. La carretera venia de 
Barcelona i seguia per la carena de ponent, per Belulla, cap a l’Ametlla del 
Vallès, en direcció Vic i Ripoll, i finalment Puigcerdà.

L’Ajuntament de Granollers, però, va encarregar un projecte de variant a 
l’arquitecte Miquel Garriga, perquè la carretera passés pel municipi. Va de-
manar el suport del general Joan Prim perquè intercedís en la construcció i 
també la col·laboració de la família Perpinyà en la cessió d’uns terrenys per 
poder-la executar. Gràcies a aquestes accions, finalment la carretera es va 
construir tal com l’hem coneguda.

La carretera, també anomenada N-152, es va inaugurar el 1848 i va transfor-
mar totalment la fesomia urbana. Oberta a llevant de les antigues muralles, va 
propiciar el creixement urbanístic. Aquest fet i l’arribada del tren el 1854 va 
afavorir ràpidament l’expansió de Granollers.

A la carretera es van obrir diferents places: la de la Corona; Maluquer i Sal-
vador, també dita del Bestiar; la de Perpinyà, mal anomenada dels Porcs; la 
de Jacint Verdaguer, popularment de la Muntanya; i la de Jaume I, coneguda 
com del Lledoner. 

Al llarg d’aquesta via es van construir alguns dels principals edificis i establi-
ments més influents. Hi trobem fondes, botigues, bancs, seus socials i cases 
modernistes. 

La carretera es va convertir en el centre neuràlgic de la ciutat, lloc de trobada 
i de passeig dels granollerins i granollerines.

Exposició de fotografies
De l’11 de març al 
24 de maig de 2019 

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

Portal de l’Arxiu Fotogràfic,                                                                                                                                     

www.granollers.cat/arxiu



El carrer d’Anselm Clavé, de la Fonda Europa a la Corona, 1918. 
Fotografia de Lucien Roisin / Col·lecció Ajuntament de Granollers

El carrer Clavé de la Corona vers el nord, 1918.  
Fotografia de Lucien Roisin / Col·lecció Ajuntament de Granollers

Carrer de Josep Anselm Clavé, dècada de 1940. Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers

Carrer de Josep Anselm Clavé, dècada de 1910. Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers


