
 
 

L’objectiu és gaudir de l’aventura i conèixer més la ciutat 

La ruta 3 comença el 6 d’octubre i es pot fer fins a finals d’any. No és obligatori acabar-la en el 
termini d’una setmana. Cada ruta va acompanyada d’unes activitats complementàries per 
descobrir els espais del recorregut. 

 

RUTA NÚM. 3 

LLOC CROMO DESCRIPCIÓ HORARI 

CARRER SANTA ESPERANÇA 

CALÇATS MIRALLES, 14 56 EL CISTELLER Horari comercial 

PORXADA 

EL REI DELS CARAMELS, 3 48 L’ENCANTADOR Horari comercial 

FORN DEL RACÓ, 1 92 
ESCULTOR GÀRGOLES 
AJUNTAMENT 

Horari comercial 

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

GRA, 8 

122-123 PAISATGE SEGLE XXI Matins: dimarts, 
dimecres, dijous i 
divendres: de 9h a 13h 

Tardes: dilluns, dimarts, 
dimecres, dijous: de 
16h a 20h 

129 JOVES 

130 NOI ORDINADOR 

ADOBERIA CAN GINEBREDA, 7 36, 57 
CONSTRUCCIÓ CAMPANAR, 
ADOBERIA 

Dissabte: de 18h a 21h 
Diumenges : de 12h a 
14h 

Els altres dies de la 
setmana també es 
lliurarà al Museu de 
Granollers. 

CARRER PORTALET 

INHALA, 9 47 RODA DE MOLÍ Horari comercial 

HERBES DEL PORTALET, 14 59 PAGESOS BATENT LA PALLA Horari comercial 

CARRER BARCELONA 

JERSEY’S, 29 99 14 D’ABRIL Horari comercial 

HOMOLÚDICUS, 77 126-127 FESTA MAJOR Horari comercial 

CARRER GUAYAQUIL 

CAU DE MÚSICS, 50 
10 ROMÀ AMB ÀMFORES Horari comercial 

XOCOLATES GRANOLLERS 46 PENELL PORXADA Horari comercial 

 

 

 



 
 

 

GUIA DE LA RUTA 3 

 
(1) Calçats Miralles (carrer Santa Esperança, 14). Cromo 56  

 
Sabies que...? Durant l’edat mitjana, Granollers va acabar convertint-se en una ciutat 
fortificada. La muralla era garantia de seguretat per als seus habitants i per a l’activitat 
econòmica. La distribució dels portals, els accessos d’entrada a la vila, dibuixen un cop 
més un Granollers que és cruïlla de camins. Qui pujava des de Barcelona (o hi baixava), 
ho feia a través del portal de Sant Cristòfol (encara avui el tram es correspon amb el 
carrer de Barcelona). El camí de Caldes de Montbui s’agafava a Santa Anna i el camí de 
la Roca i Mataró, a través dels portals de Sant Roc o bé de Santa Esperança. Per anar cap 
a Vic calia traspassar els arcs del portal de Sant Antoni, a l’actual carrer de Corró. El camí 
de Girona sortia des del portal de Sant Roc. Una dotzena de torres vigilava els accessos 
a la vila i l’horitzó proper. Una capella dedicada als sants homònims dels portals donava 
la benvinguda o acomiadava els passavolants. El Granollers de finals de l’edat mitjana el 
coronaven els merlets de les muralles, les torres de guaita i els campanarets de les 
múltiples capelles de sants ben diversos, que van acabar esdevenint un element 
permanent al segle XVI. D’aquestes capelles de la transició entre medievalitat i 
modernitat avui queden la de Santa Anna i Santa Esperança.  
 
Badant per Granollers | Passejar pel carrer de Santa Esperança permet evocar l’entrada 
a la vila emmurallada que Granollers va ser. La capella, desplaçada, encara es conserva. 
Sabries trobar la imatge de Santa Esperança? Localitzeu-la, fotografieu-la i compartiu la 
imatge amb nosaltres (Twitter, Facebook i Instagram) amb l’etiqueta #cromosgranollers 

 
(2) El Rei dels Caramels (plaça de la Porxada, 3). Cromo 48 

Sabies que...? Què hi fa una roda de molí palplantada al mig de la plaça gran de 
Granollers? Els granollerins i granollerines han volgut pensar que un bon dia una riuada 
va fer córrer una gegantina pedra pel carrer de Corró, va traspassar el portal de Sant 
Antoni, va colpejar les cantonades de les places dels Cabrits i de l’Oli, va espantar els 
filadors del carrer del Sastre i... avall que fa baixada fins a la plaça gran! Sense renunciar 
a aquella dita granollerina tan maca d’«una riuada la va portar i una riuada se 
l’emportarà», cal apuntar en la direcció en què més fermament apunten els 
historiadors: el mercat. La Pedra de l’Encant és de l’encant, precisament, per ser l’espai 
de la plaça on es feien els encants públics, els anuncis cridaners, les licitacions del gra, 
les gallines, les olives, els conills... A dojo, a l’engròs i al detall! Una subhasta darrere 
l’altra. Un espectacle digne de veure. Mercat en estat pur. El personatge que veieu en 
el cromo és el responsable de fer els anuncis públics. 
 
Enigmes | Sabríeu esbrinar per què la Pedra de l’Encant és col·locada just en aquest 
punt de la Porxada? 
 
Utilitzeu la càmera per respondre: busqueu un bon enquadrament de la Pedra de 
l’Encant, fotografieu-la i compartiu la foto amb nosaltres (Twitter, Facebook i Instagram) 
amb l’etiqueta #cromosgranollers  

 



 
 

(3) Forn del Racó (plaça de la Porxada, 1). Cromo 92 

 
Badant per Granollers | Aquí teniu una molt primerenca fotografia de la plaça de la 
Porxada, a finals del segle XIX. Si busqueu l’enquadrament exacte de la imatge, trobareu 
algunes diferències entre ahir i avui. Quines? 
 

(4) Gra (plaça de l’Església, 8). Cromos 122-123, 129, 130 

 
(5) Adoberia de Can Ginebreda (plaça de l’Església, 7). Cromos 36 i 57 

 
Sabies que...? Des de l’any 2009 el Museu de Granollers compta amb un nou espai: 
l’Adoberia a la plaça de l’Església. Es tracta d’un centre d’interpretació del Granollers 
medieval que inclou també una notable troballa arqueològica, l’adoberia d’en 
Ginebreda, un complex industrial d’origen medieval destinat al tractament de pells, com 
podeu veure en el cromo 57. 
 
Enigmes | Entreu a l’Adoberia i cerqueu dues joies patrimonials del Granollers medieval 
i primerament modern: 
 
 Uns cantaires 

 Un escut amb una singularitat molt especial 

 
Fotografieu-les i compartiu les foto amb nosaltres (Twitter, Facebook i Instagram) 
amb l’etiqueta #cromosgranollers 
 

(6) Inhala (carrer Portalet, 9). Cromo 47 

(7) Herbes del Portalet (carrer Portalet, 14). Cromo 14 

 
(8) Agrobotiga La Clotxa (carrer Barcelona, 17) 

 
Badant per Granollers | El portal de Sant Cristòfol ja no existeix. En aquest punt s’obria 
el camí ral de Granollers a Barcelona, tot passant per Palou. Però encara avui la petja de 
Sant Cristòfol es manté allà on abans hi havia el portal i la capella. Sabries trobar-la...? 
Fotografieu-les i compartiu les foto amb nosaltres (Twitter, Facebook i Instagram) amb 
l’etiqueta #cromosgranollers 
 

(9) Jersey’s (carrer Barcelona, 29). Cromo 99 

(10) Homo Lúdicus (carrer Barcelona, 77). Cromo 126-127 

(11) Cau de Músics (carrer Guayaquil, 50). Cromo 10 

(12) Xocolates Granollers (carrer Guayaquil). Cromo 46 

 

Més informació a: http://www.granollers.cat/albumcromos 

A l’App de Granollers trobareu el mapa del recorregut de cada ruta: 

http://www.granollers.cat/apps 

http://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/cmdrequest/rest/preview.fwx/1421_008536.jpg?rt=1&f=0EE195FC311A35F5B42E2AEF85EB1645277B093A9DA8E3FDA05E3CA77F5E81333385DB08D2CD203C0F5D1ECA53500C123F0466EBBD4587281E5B9F10859EA3CEB84E94D043F12441193811F599C2D04
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