
Les capelles 
de muralla



La vila medieval de Granollers estava encerclada per una muralla, construïda 
el segle XIV i refeta, en part, el segle XVI, de la qual encara es conserva 
bona part dels murs. Estava feta amb pedres de riu escairades i unides 
amb calç i còdols més petits. Comprenia l’actual nucli històric de la ciutat 
i tenia torres de fortificació i  espitlleres, que eren punts de vigilància i 
de defensa, i un camí de ronda, conegut a la ciutat com a corredossos. A 
mitjan segle XIX, va començar a enderrocar-se, lentament, per l’expansió 
urbanística.

La muralla tenia cinc portals d’accés: els de Bell-lloc, de la Roca, de 
Barcelona, de Caldes i de Corró, sobre els quals es van construir les capelles, 
el segle XVI, dedicades a l’advocació a un sant o una santa. 

Al portal de Bell-lloc, que s’obria al camí de Cardedeu i Girona, hi havia la 
Capella de Sant Roc. Estava situada a l’inici de l’actual carrer de Sant Roc, 
a l’alçada del corredor de Santa Esperança. A l’actualitat, no en queda cap 
vestigi. Només una placa de ceràmica recorda la imatge d’aquest sant.

El portal de la Roca s’obria a l’est i conduïa a les viles de la Roca i Mataró. 
Allà, hi havia la Capella de Santa Esperança. El 1853, es va enderrocar, 
però la capella es va reedificar sobre el corredor lateral, lloc on encara es 
conserva.

Cap al sud, hi havia el portal de Barcelona, que enllaçava Granollers 
amb la ciutat comtal a través del camí Ral, que travessava la vila des del 
portal de Corró. En aquest lloc, hi havia la Capella de Sant Cristòfol, avui, 
desapareguda. Tot i així, un mosaic amb la imatge del sant i la llegenda en 
recorda l’existència.

A l’oest, el portal de Caldes, obert al camí Ral, que seguia el traçat de l’antiga 
via romana de Mataró a Caldes de Montbui. El 1563, s’hi va construir la 
Capella de Santa Anna. El 1852, aquest portal es va enderrocar però la 
capella fou refeta al costat, lloc on encara es conserva.

Al nord, hi havia el portal de Corró, camí de Vic, amb la Capella de Sant 
Antoni, construïda el 1556, que, després, va ser la Capella de Santa Elisabet. 
Finalment, desaparegué, malmesa pels aldarulls de setembre de 1869. 
D’aquesta capella no hi ha fotografies. 

En el mateix camí, hi havia la Capella de Sants Metges, al carrer de Corró, 
a l’alçada del carrer de Congost. El 1596, es va obtenir permís per celebra-
hi oficis. Aquesta va ser l’última capella que es va mantenir en el  lloc 
original fins al segle XX. Fou enderrocada i refeta al lateral dret del carrer 
l’any 1939.

Les capelles van donar nom als barris de la ciutat. Cada barri en tenia la 
seva, per devoció al seu sant. De fet, les capelles eren part activa de la 
vida religiosa i social dels granollerins i granollerines. Les festes de barri 
es vivien al seu voltant i la campana que les coronava hi anunciava els 
esdeveniments més importants.

Façana nord de la capella dels Sants Metges, anys 20. Fotografia i fons Joan Font Domènech



CApELLA DE SANT RoC, 1928
Un guàrdia urbà dirigint el trànsit a la cruïlla dels carrers de Josep Anselm Clavé i Sant Roc, 

davant de la capella de Sant Roc. La primitiva capella, construïda l’any 1560 sobre el portal de Bell-lloc, 

fou enderrocada el 1859.
Fotografia i fons Joan Font Domènech



CApELLA DE SANTA ESpERANçA, 1918
Vista del corredor de la muralla i de la capella de Santa Esperança. L’antiga capella del s. XVI, 

edificada damunt del portal de la Roca, va ser derruïda el 1853 i refeta al costat.
Fotografia Lucien Roisin / Col·lecció Ajuntament de Granollers



CApELLA DE SANT CRISTòFoL, 1950
La capella des del corredor a la cantonada del carrer de Barcelona. L’edifici, ja desaparegut, tenia una estructura

de planta rectangular amb un finestral on hi havia la capella i, a la part superior, la campana.
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers



CApELLA DE SANTA ANNA, 1950
La capella situada a la plaça de la Caserna, un dia de pluja. La primitiva capella de Santa Anna va ser edificada el 1563 
sobre el portal de Caldes. La construcció de la caserna militar, el 1852, motivà la demolició del portal i la capella va ser 

traslladada a sobre d’una petita caseta que hi havia adossada a la muralla, al mateix indret on encara es conserva.
Fotografia i fons Joan Guàrdia i Requesens



CApELLA DELS SANTS METGES, 1913
Carrer de Corró i, al fons, la capella dedicada a l’advocació dels sants Cosme i Damià. Hi ha notícies del culte a aquests sants, 

a la parròquia de Sant Esteve, el 1495. En aquesta capella, la primera missa es va celebrar el 1596.
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers



pLAçA DE JoSEp MALUqUER I SALVADoR, 1927
Vista de la carretera des de l’antiga plaça del Bestiar. Al centre de la fotografia, la capella de Sant Roc, 

a l’inici del carrer del mateix nom. Aquesta capella es va construir sobre la casa dels burots, 
encarregats de cobrar els drets d’entrada a la vila d’algunes mercaderies. 

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers



CARRER DE SANTA ESpERANçA, 1922
Vista des del carrer d’Anselm Clavé, a la dreta, la capella de Santa Esperança. quan se celebrava 

el sant de barri, els veïns escoltaven al carrer la missa oficiada des del balcó de la capella.
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers



CARRER DE BARCELoNA, FINALS S. XIX
Vista des de la cantonada del carrer Museu vers el nord. A la dreta, la capella de Sant Cristòfol. 

La primitiva capella del segle XVI, que s’aixecava sobre el portal de Barcelona, va ser enderrocada el 1854 
i refeta al costat, com es veu a la fotografia.

Fotografia i fons Tomàs Torrabadella



CoRREDoR DE LA CoNSTàNCIA, 1933
Inici d’aquest corredor i restes de la muralla, darrera la capella de Santa Anna. Els corredors resseguien els murs 

i les torres de fortificació de l’antiga muralla. A l’actualitat, encara hi ha trams ben conservats. 
Fotografia i fons Joan Guàrdia i Requesens



CApELLA DELS SANTS METGES, ANyS 10
Capella dedicada a l’advocació de sant Cosme i sant Damià al carrer de Corró, camí de Vic. 

El 1870, es van obrir els dos arcs petits laterals per evitar que la gent es mullés massa els peus 
els dies de pluja. En aquell temps, els carrers de la ciutat eren un gran fangar.

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers



CApELLA DE SANTA ESpERANçA, 1930

Vista d’aquesta capella en l’emplaçament actual.

Fotografia i fons Joan Font Domènech



CApELLA DELS SANTS METGES, ANyS 30
Vista de la façana de migdia al carrer de Corró. Aquesta capella va patir els estralls de la Guerra Civil; 

va ser saquejada i incendiada. Acabada la guerra, fou traslladada a l’emplaçament actual.
Fotografia i fons Joan Font Domènech



CApELLA DE SANT CRISTòFoL, 1950

Aquesta capella, situada a la cantonada del corredor i el carrer de Barcelona, va ser enderrocada el 1974.
Fotografia d’autor desconegut


