
L’antiga
estació 
i el tren

A Granollers, en la segona meitat del s. XIX, es van produir uns canvis 
urbanístics importants, que van ajudar al desenvolupament econòmic 
de la vila. Ara fa 160 anys, arribava el ferrocarril a Granollers i ho 
feia gairebé al bell mig de la ciutat. L’estació i els equipaments que 
l’envoltaven es van construir a l’est, en línia recta, a escassos cent me-
tres del portal de Santa Esperança. La via creuava la ciutat de nord a 
sud en paral·lel al centre històric.

La Companyia dels Camins de Ferro del Nord d’Espanya va ser 
l’encarregada de portar la línia fèrria des de Barcelona a Granollers i de 
construir l’estació que es va inaugurar el 23 de juliol de 1854. El 1878, 
arribaria a Portbou i s’obriria, així, camí cap a França. El 1891, la línia 
passaria a mans de la Companyia MZA (Madrid – Zaragoza – Alicante), 
nom amb el qual sempre seria coneguda l’antiga estació, tot i que, l’any 
1941, aquesta línia s’integraria a RENFE.

L’edifici de l’estació era allargat i tenia tres cossos. El central tenia un 
frontis i els laterals un pis, que sobresortia, on hi havia l’habitatge del 
cap de l’estació i els dormitoris per als ferroviaris. A la part central, 
també hi havia la porta principal per accedir a les dues sales d’espera 
i a la taquilla dels bitllets. Una ampla porta central i una altra en cada 
una de les sales donaven pas a l’andana.

La companyia ferroviària també va urbanitzar els terrenys situats darre-
re l’estació, espai anomenat aleshores la plaça del Carril i, actualment, 
la plaça de Josep Barangé. El juliol de 1896, es va obrir al públic com 
a Parc de l’Estació, format per un passeig d’arbres, una esplanada de 
plataners i uns jardins que arribaven fins al carrer d’Agustí Vinyamata, 
al davant del Casino.

L’emplaçament cèntric de l’estació era un impediment per a 
l’eixamplament urbanístic de la ciutat. A principis dels anys trenta, 
es van iniciar els tràmits per desviar la línia del ferrocarril uns metres 
cap a l’est, però el nou traçat de la via no es va inaugurar fins al 1958.
El 31 de gener d’aquell any, va sortir el darrer tren de passatgers des de 
l’Estació MZA, però, fins al 1960, va continuar en servei per als trens 
de mercaderies.

La nova estació es va traslladar al sud-est de la ciutat. Provisionalment, 
es va construir un baixador de fusta, fins a la construcció de l’actual 
estació, que es va inaugurar el 21 de desembre de 1964.

Arran del trasllat de l’antiga estació i tot el seu equipament, l’espai que 
havia ocupat es transforma totalment. Tot s’enderroca: l’estació, els ma-
gatzems i els tinglados. El parc desapareix, els arbres són tallats. En el 
seu lloc, es construeixen edificis de serveis i un aparcament, que, amb 
el temps, esdevindrà la plaça de Josep Barangé. Les vies i el terraplè de 
cinc metres que ocupava l’actual avinguda de Sant Esteve s’eliminen. 
S’urbanitza l’eix de l’avinguda de Sant Esteve, l’avinguda del Parc i el 
carrer de Girona i l’antiga estació i el tren resten només en la memòria 
dels ciutadans.
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