
El palau olímpic 
i la transformació 
del seu entorn

Fa 30 anys, el 17 d’octubre de 1986, Barcelona va ser nominada per a la seu 
dels Jocs Olímpics d’estiu de 1992. S’iniciava, així, un procés de canvi que 
afectaria també la nostra ciutat, ja que Granollers esdevindria subseu olím-
pica de l’handbol. 

A la ciutat, són molts els esports que es practiquen però l’handbol ha arrelat 
amb més força entre la població i ha donat moltes alegries a la seva afició, tant 
en l’àmbit nacional com en l’internacional. 

La pràctica de l’esport més representatiu de Granollers s’inicià l’estiu de 
1944, en plena postguerra, quan s’anomenava balón a mano. Es jugava al 
Camp Municipal de Futbol del carrer de Girona, tant al terreny de joc com a 
la pista d’entrada, amb onze jugadors. Uns deu anys més tard, el 26 d’agost de 
1955, s’inauguraria la pista del carrer de Tetuan i, finalment, el 1960, es cons-
truiria el Pavelló Municipal d’Esports, que s’obriria oficialment el 23 de maig.

L’any 1987, amb la nominació oficial de Granollers per a la subseu olímpica 
de l’handbol, calia bastir un nou equipament esportiu i es signà un acord amb 
el COOB’92 per a la construcció del palau olímpic.

La zona escollida per al nou equipament està situada al sud-est de la ciutat. 
En concret, es van triar uns terrenys, aleshores, pendents d’urbanitzar, entre 
els actuals carrers de Francesc Macià, d’Àngel Guimerà i de Miguel de Cer-
vantes i la ronda Sud. Aquest projecte acostava la ciutat a l’antic poble de 
Palou, que s’havia agregat a Granollers l’any 1928, però que encara restava 
allunyat de la conurbació i del barri de can Bassa, inaugurat el 1975.

Al costat dels terrenys elegits, hi havia un petit barri, que, els anys quaranta, 
es coneixia com a Poble Nou, amb casetes de treballadors, tallers i un bloc de 
pisos. Els anys seixanta i setanta, es van construir blocs de pisos als actuals 
carrers de Cristòfol Colom, d’Àngel Guimerà i d’Isaac Albéniz. La resta estava 
ocupat per la carretera del Masnou –coneguda, popularment, com a carretera 
de Palou– i, per antics camps de conreu –ja erms–, algunes basses, hortets i 
alguna petita masia.

La construcció del Palau d’Esports –un projecte de l’arquitecte Pep Bonet–
va comportar la transformació d’aquest sector de la ciutat. De fet, però, la 
banda oest, des del carrer de Francesc Macià fins a la zona esportiva, on hi 
ha el Pavelló Municipal El Tub, ja havia començat a canviar, amb diverses 
edificacions, a l’anomenat sector Tres Torres. La Masia Tres Torres també es 
rehabilitaria i seria la seu de l’oficina olímpica.

A l’est, s’urbanitzarien terrenys, amb l’obertura de nous carrers: de Vicenç 
Albarranch, d’Emili Botey, del Pla de Baix i dels Voluntaris 92. S’hi edifica-
rien habitatges i es construiria el Palau d’Esports. 

El pavelló és d’estructura simple i de línies senzilles, amb grans arcs oberts a 
les façanes principals, que relacionen l’espai amb l’entorn urbà. Té capacitat 
per a uns 5.500 espectadors i es va concebre, també, com a espai polivalent 
per a actes socials i culturals. Va ser finançat per l’Ajuntament de Granollers, 
la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el COOB’92. Les 
obres d’aplanament dels terrenys s’iniciaren el juliol de 1989 i la primera 
pedra es posà el 29 de setembre. S’inauguraria el 23 de juliol de 1991, ara 
fa 25 anys, amb un Torneig Internacional d’Handbol, un any abans dels Jocs 
Olímpics.
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Podeu consultar i descarregar-vos                                                                                                                    
imatges d’aquest i altres temes

Portal de l’Arxiu Fotogràfic,                                                                                                                                      
més de 5.000 fotos al vostre abast
 
www.granollers.cat/arxiu
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