
Esports  
a l’aire lliure

L’exposició que us presentem en aquesta ocasió és la 40a mostra fotogràfica 
de l’Arxiu Municipal de Granollers a la planta baixa de l’Ajuntament, de 
fotografies antigues extretes de les col·leccions i fons de l’Arxiu.

L’exposició es dedica a la pràctica de l’esport a l’aire lliure en diferents 
espais de la ciutat, alguns que ja han desaparegut, d’altres que s’han 
transformat i d’altres que encara estan en ús.

Les fotografies triades són del s. XX i corresponen a l’interval comprès 
entre els anys vint i els anys setanta, i quasi totes són de fotògrafs locals.

Les imatges mostren diferents esports: atletisme, automobilisme, bàsquet, 
ciclisme, gimnàstica, handbol, motociclisme, natació, patinatge, tennis i 
voleibol.

L’atletisme, un esport que es pot practicar a l’aire lliure, en qualsevol carrer 
o espai obert, va començar les proves competitives als anys trenta al camp 
de futbol del carrer de Girona, que s’habilitava per fer-hi curses. Anys més 
tard, als cinquanta, s’inaugurarien les pistes d’atletisme. I a partir dels 
anys seixanta també es fan curses de cros en terrenys que aleshores no 
estaven urbanitzats.

Les pistes esportives descobertes que va haver-hi en diferents èpoques i 
ara desaparegudes, són la pista asfaltada del camp de futbol del carrer de 
Girona, la Pista Rosa del carrer Nou, la pista del carrer de Tetuan i la pista 
del Club Natació. Des dels anys cinquanta, hi jugaven els diferents equips 
dels clubs de bàsquet, handbol i voleibol, fins que es van construir els 
pavellons poliesportius actuals.

També hi havia espais promoguts per entitats i particulars oberts als socis; 
el més antic de tots, el Club Law-Tennis, dels anys vint. Altres, com les 
piscines de can Gou, van donar pas a la creació del Club Natació Granollers, 
que s’ubicaria en les instal·lacions que avui coneixem.

També, un grup d’aficionats i aficionades van fomentar el tennis als anys 
cinquanta i van arranjar l’espai anomenat el Corralet, situat a l’actual 
carrer de Francesc Macià.

Durant anys, els carrers també han servit per fer competicions esportives, 
coincidint amb la Fira de l’Ascensió o la Festa Major, dates en què 
s’organitzaven proves de motor, d’automobilisme i de motociclisme. 
L’avinguda de Sant Esteve, el carrer de Francesc Macià i els seus voltants 
es transformaven en un autèntic circuit urbà que rebia pilots i espectadors.

La ciutat també acollia competicions de dues rodes, de ciclisme i de 
patinatge, que atreien el públic al seu pas per la ciutat. 

Ara els espais han canviat. Els esports evolucionen, però Granollers 
continua sent un lloc d’acollida de la pràctica esportiva, que alberga tot 
tipus de competicions locals i internacionals. La celebració, del 30 de març 
al 2 d’abril d’enguany, dels Jocs Special Olympics és, de ben segur, una 
nova mostra del compromís de Granollers amb l’esport.

Exposició de fotografies
Del 2 de març 
al 14 de maig de 2023

Podeu consultar i descarregar-vos 
imatges d’aquest i altres temes al
Portal de l’Arxiu Fotogràfic,
www.granollers.cat/arxiu

* Totes les exposicions
de l’Arxiu Municipal

Segueix-nos a Instagram
@arxiu_granollers



Tennistes a la pista del Corralet, 1961. Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers

Cursa de motociclisme al carrer de Francesc Macià, 1967.  
Fotografia Antonio Alcalde / Fons Ajuntament de Granollers

Taula de gimnàstica a la Pista Rosa, ca. 1948 – 1955. 
Fotografia i fons Francesc Gorgui

Piscines de can Gou, 1957. 
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció  Ajuntament de Granollers


