
Panoràmiques 
de Granollers

L’exposició que presenta en aquesta ocasió l’Arxiu Municipal de Gra-
nollers ens trasllada a un passat recent i ens ajuda a recordar com era la 
ciutat anys enrere. Són vistes panoràmiques del segle XX, emmarcades 
entre la dècada dels anys vint i els seixanta.

Geogràficament, la nostra ciutat està situada al centre de la vall del 
Congost, amb un terme municipal d’uns quinze quilòmetres quadrats. 
Limita al nord amb els termes de Canovelles i les Franqueses; a l’est, 
amb Cardedeu, la Roca i Vilanova; al sud, amb Montornès i Montmeló; 
i a ponent, amb Parets, Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt.

L’amplitud de la plana dona a Granollers una magnífica panoràmica 
sobre les muntanyes que encerclen el Vallès. Al nord, el massís del 
Montseny; a llevant, la Serralada Litoral amb Céllecs i Sant Bartomeu; 
i a ponent, els Cingles, amb Gallifa i el Farell.

Aquelles dècades, el desenvolupament urbanístic responia a dues lí-
nies ben definides: el nucli antic i la carretera. El primer comprenia els 
corredossos de la muralla, i els carrers i les places estretes i irregulars 
de l’antiga vila, al voltant de la Porxada i de l’església parroquial. I el 
segon formava l’eix al voltant del qual va néixer la ciutat moderna. El 
riu Congost i la línia del ferrocarril, que travessen la ciutat de nord a 
sud, van condicionar el traçat urbanístic de Granollers.

En algunes de les fotografies de l’exposició es poden apreciar edificis 
que s’han transformat o que han desaparegut, com fàbriques, tallers i 
edificis particulars, o zones agrícoles ara ocupades per habitatges.

Exposició de fotografies
Del 24 de maig 
al 29 de juliol de 2022 

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

Portal de l’Arxiu Fotogràfic,

www.granollers.cat/arxiu



Vista nord-oest amb abundància de tallers, fàbriques i  
horts propers al riu, anys seixanta.  
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers 

Vista aèria de la ciutat, 1950. Fotografia d’autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers

Vista aèria del sud-oest de la ciutat amb la fàbrica Roca Umbert, 1957. 
Fotografia TAF / Fons Roca Umbert

Riu Congost, 1962. 
Fotografia Josep Comas / Col·lecció Ajuntament de Granollers 


