
Palou,  
temps enrere

El poble de Palou va ser un municipi independent fins a l’1 de gener de 1928, quan es 
va fer efectiva la fusió acordada en la sessió del Ple Municipal del 22 de maig de 1927.

Per les restes arqueològiques existents, sembla que l’antiguitat del lloc es podria situar 
a l’època romana, ja que, a diversos indrets, s’han localitzat evidències d’aquest període, 
com a la masia de can Bassa o a l’Església de Sant Julià. 

Documentalment, almenys es remunta al segle X, tal com es constata a les donacions 
fetes al Monestir de Sant Cugat: “in vallense, termino de palaciolo”. Pel que fa al nom de 
Palou, podria derivar de palatiolo, una petita torre defensiva que, amb el temps, es con-
vertiria en la “domus de Palou”. Aquesta torre se sol associar a la Torre de les Aigües. 

La documentació medieval i moderna dibuixa un poble rural amb petites cases, alguns 
molins i regadiu; amb horts, vinyes, arbres fruiters, boscos, vaques, bous, porcs... A 
finals dels segles XVIII i XIX, també conreen secà i cànem. Per mitjà dels fogatges 
de 1497 i de 1553, es pot donar compte dels masos que formaven Palou, el nom de la 
majoria dels quals encara es pot reconèixer a l’actualitat, com ara Junyent, Mallol, Coll, 
Muntanyola, Tries, Català, Ninou, Many, Roura, Blanch i Riba. Alguns d’aquests masos 
han donat lloc als veïnats o barris actuals. D’altres, porten el nom del sant patró i de 
sants de devoció popular.

El canvi de Palou es va començar a originar al segle XX, a causa de problemes diversos, 
la majoria, relacionats amb els recursos econòmics, com les dificultats dels ajuntaments 
petits per tirar endavant qualsevol projecte per la migradesa de la seva economia. Això 
va fer que, ja en el segle XIX, es plantegessin unir-se a un altre municipi petit com ells. 
Per això, havien fet una primera aproximació a Montmeló. 

Una altra qüestió que s’havien plantejat per millorar la gestió econòmica era aprofitar el 
fet que la línia del ferrocarril de Barcelona a Granollers, inaugurada el 1854, passava 
per Palou. Per tant, proposaren fer un baixador perquè s’instal·lessin estiuejants, com 
en altres municipis de la comarca, i, això ajudés al seu desenvolupament. El tema del 
ferrocarril lligava, en part, amb els problemes de Granollers per les dimensions del seu 
terme. Ja feia temps que s’havien plantejat desdoblar la via fèrria i traslladar l’estació 
del ferrocarril, del seu lloc original al centre de la vila, a l’Esplanada, just al límit entre 
els dos municipis. 

Després de moltes negociacions, es va acceptar aquest pla. Palou no tindria estació al 
bell mig del seu municipi, però sí, en un extrem. Mentre es plantejaven tots aquests 
projectes, la problemàtica d’ingressos a l’Ajuntament continuava. Així, l’any 1927, es va 
acordar la fusió dels dos municipis. Entre els arguments esgrimits, hi havia la confusió 
de terme a la zona de construcció de la nova estació i que l’agregació no comportava de-
sequilibri patrimonial per als veïns de cap dels dos municipis. Granollers ampliava el 
seu territori i Palou passava a resoldre qüestions bàsiques de serveis com la potabilitat 
de l’aigua, la sanitat, l’enllumenat elèctric... El nom que s’utilitzaria per a tot el terme 
seria el de Granollers perquè era el municipi més gran, però els habitants de Palou tin-
drien un règim tributari favorable per arbitris del bestiar, entre altres coses. 

Tot i que la fusió va ser acordada pel ple municipal de Palou el 1927, uns anys després, 
els veïns del poble van fer una demanda per recuperar la independència, ja que consi-
deraven que havia estat una imposició dels dos ajuntaments aprofitant una disposició 
de l’Estatut Municipal promogut per un govern dictatorial i consideraven que no en 
beneficiava la majoria d’habitants. La instància, però, no va tenir cap efecte. Palou va 
continuar formant part de Granollers, tot i que, amb personalitat pròpia i diferenciada, 
amb les seves festes tradicionals, com Sant Julià i Sant Antoni a l’hivern o la Festa 
Major. Altres tradicions s’han perdut, com a tot arreu. Ara ja no es fan les processons a 
l’entorn del poble i dels pobles veïns, ni la benedicció del terme, però es conserven a la 
memòria dels seus habitants.
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Barri de Sant Josep de Palou, 1966. Fotografia d’autor desconegut / 
Fons Ajuntament de Granollers

Masia de can Català, 1947. Fotografia i fons de Salvador Llobet

Vista de Palou des de la serra de Ponent, 1966. Fotografia de Giró / Fons Ajuntament de Granollers

Espellofant unes panotxes de blat de moro, 1966. Fotografia 
de Pere Pratginestós / Fons Ajuntament de Granollers


