
El palau olímpic 
i la transformació 

del seu entorn



Fa 30 anys, el 17 d’octubre de 1986, Barcelona va ser nominada per a la seu dels Jocs 
Olímpics d’estiu de 1992. S’iniciava, així, un procés de canvi que afectaria també la nostra 
ciutat, ja que Granollers esdevindria subseu olímpica de l’handbol. 

A la ciutat, són molts els esports que es practiquen però l’handbol ha arrelat amb més força 
entre la població i ha donat moltes alegries a la seva afició, tant en l’àmbit nacional com en 
l’internacional. 

La pràctica de l’esport més representatiu de Granollers s’inicià l’estiu de 1944, en plena 
postguerra, quan s’anomenava balón a mano. Es jugava al Camp Municipal de Futbol del 
carrer de Girona, tant al terreny de joc com a la pista d’entrada, amb onze jugadors. Uns 
deu anys més tard, el 26 d’agost de 1955, s’inauguraria la pista del carrer de Tetuan i, 
finalment, el 1960, es construiria el Pavelló Municipal d’Esports, que s’obriria oficialment 
el 23 de maig.

L’any 1987, amb la nominació oficial de Granollers per a la subseu olímpica de l’handbol, 
calia bastir un nou equipament esportiu i es signà un acord amb el COOB’92 per a la 
construcció del palau olímpic.

La zona escollida per al nou equipament està situada al sud-est de la ciutat. En concret, 
es van triar uns terrenys, aleshores, pendents d’urbanitzar, entre els actuals carrers de 
Francesc Macià, d’Àngel Guimerà i de Miguel de Cervantes i la ronda Sud. Aquest projecte 
acostava la ciutat a l’antic poble de Palou, que s’havia agregat a Granollers l’any 1928, però 
que encara restava allunyat de la conurbació i del barri de can Bassa, inaugurat el 1975.

Al costat dels terrenys elegits, hi havia un petit barri, que, els anys quaranta, es coneixia 
com a Poble Nou, amb casetes de treballadors, tallers i un bloc de pisos. Els anys seixanta 
i setanta, es van construir blocs de pisos als actuals carrers de Cristòfol Colom, d’Àngel 
Guimerà i d’Isaac Albéniz. La resta estava ocupat per la carretera del Masnou –coneguda, 
popularment, com a carretera de Palou– i, per antics camps de conreu –ja erms–, algunes 
basses, hortets i alguna petita masia.

La construcció del Palau d’Esports –un projecte de l’arquitecte Pep Bonet– va comportar 
la transformació d’aquest sector de la ciutat. De fet, però, la banda oest, des del carrer de 
Francesc Macià fins a la zona esportiva, on hi ha el Pavelló Municipal El Tub, ja havia 
començat a canviar, amb diverses edificacions, a l’anomenat sector Tres Torres. La Masia 
Tres Torres també es rehabilitaria i seria la seu de l’oficina olímpica.

A l’est, s’urbanitzarien terrenys, amb l’obertura de nous carrers: de Vicenç Albarranch, 
d’Emili Botey, del Pla de Baix i dels Voluntaris 92. S’hi edificarien habitatges i es construiria 
el Palau d’Esports, que s’inauguraria el 23 de juliol de 1991 amb un Torneig Internacional 
d’Handbol, un any abans dels Jocs Olímpics.

Vista del pla de Palou nevat, des del carrer de Julià Centelles, 1966
Fotografia i fons de Pere Espaulella



VISTA AÈRIA DEL SUD-EST DE LA CIUTAT, 1958
Al fons, la Serralada de Llevant, amb bosquets i terres de conreus. Al centre, l’esplanada de l’estació, 

amb l’edifici provisional de fusta i un tren de vapor circulant per la via. També s’hi veu el barri, 
llavors, anomenat Poble Nou, creat els anys trenta i quaranta del s. XX, delimitat pels actuals passeig de Colom 

i carrers d’Esteve Terrades, d’Àngel Guimerà i de Francesc Serra. En primer pla, la casa de can Mula i els terrenys on, 
el 1989, s’iniciarien les obres del Palau d’Esports. 

Fotografia de Francesc Garrell / Col·lecció Ajuntament de Granollers



CARRERS NEVATS AL BARRI POBLE NOU, 1966
Vista de la Serralada de Llevant, de la via del tren de França i del pontet que la creuava, en el camí natural 

cap a Vilanova del Vallès. A l’actualitat, per sota, passa la ronda Sud. En primer pla, les casetes del barri Poble Nou, 
nevat, als carrers d’Isaac Albéniz, de Santiago Rusiñol i de Sant Antoni Maria Claret, que, ara, formen part 

del barri Sant Miquel. A primer terme, l’actual carrer dels Voluntaris 92. 
Fotografia i fons de Pere Espaulella



MASIA DE CAN MULA, 1989
Vista de la casa coneguda com a can Mula i dels terrenys del voltant, al carrer de Miguel de Cervantes. 

El propietari era un veí de Palou que la va construir carregant els materials en un carro tirat per una mula. 
D’aquí, el nom pel qual va ser coneguda. Aquesta casa ocupava els terrenys on es construiria l’annex del Palau d’Esports. 

Al costat, els pisos de la cantonada del carrer de Julià Centelles. 
Fotografia i fons de Pere Espaulella



VISTA PANORÀMICA DES DE LA CARRETERA DEL MASNOU, 1987
Des d’un bloc de pisos del camí de l’Arbeca, al fons, a l’esquerra, habitatges en construcció al sector Tres Torres 

i la Masia Tres Torres, encara sense restaurar. Al centre, les primeres cases unifamiliars que es van bastir en aquest sector. 
A la dreta, la carretera del Masnou i els terrenys on s’edificaria el Palau d’Esports. En primer pla, el carrer de l’Alguer 

i algunes de les cases que s’enderrocarien per fer-hi les obres de la ronda Sud.
 Fotografia del Servei d’Urbanisme / Fons Ajuntament de Granollers



VISTA PANORÀMICA DEL SUD-OEST DE LA CIUTAT, CA. 1985-1986
Al fons, la Serralada de Ponent. A l’esquerra, el polígon industrial Palou Nord i, a la dreta, el Pavelló Municipal El Tub. 
Al costat, la fira d’atraccions que s’instal·la durant la Fira de l’Ascensió i la Festa Major. Al centre, la Masia Tres Torres 

abans de la seva restauració, el 1988. En primer pla, els terrenys on es construiria el CAP de Sant Miquel, 
entre els carrers de Francesc Macià i de Ramón y Cajal, davant del Palau d’Esports.

Fotografia del Servei d’Urbanisme / Fons Ajuntament de Granollers



VISTA PANORÀMICA DEL SUD-OEST DE LA CIUTAT, CA. 1985-1986
Al fons, la Serralada de Ponent. A la dreta, el gratacel de Primer de Maig, la fàbrica tèxtil Roca Umbert 

i la plaça de Sant Miquel, remodelada el 1983. Al davant, la casa del gerent de Roca Umbert, transformada 
en el Centre Cívic Sant Miquel -actualment, Jaume Oller-, envoltada pel mur que tancava el perímetre de la fàbrica. 

Al lateral, el camí Ral, que venia de Palou. En primer pla, una casa de pagès que encara es conserva, 
a l’actual carrer de Ramón y Cajal. 

Fotografia del Servei d’Urbanisme / Fons Ajuntament de Granollers



PRIMERS MOVIMENTS DE TERRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL PALAU D’ESPORTS, 1989
El 12 de juliol d’aquell any, s’inicien els primers moviments de terres en el solar on es construirà el Palau d’Esports, 

entre els carrers de Francesc Macià, de Cervantes i d’Àngel Guimerà. Al fons, els pisos del carrer de Cervantes 
i can Mula, la casa que s’haurà d’enderrocar per a la construcció del pavelló i del seu annex. A la dreta, el dipòsit 
de detinguts, obert el 1970 i tancat el 1989, que, durant un temps, va ser la seu del Club Balonmano Granollers. 

Fotografia i fons de Pere Espaulella



COBI, LA MASCOTA DE L’OLIMPÍADA 92, SETEMBRE DE 1989
Alumnes de l’Escola Celestí Bellera, quan encara era un centre d’educació infantil i primària, 

amb l’inflable de Cobi, la mascota de l’olimpíada del 1992. Els alumnes de setè i vuitè de primària i, 
de les escoles bressol van visitar aquest inflable -de vuit metres d’alçada- i, els estands, amb els plànols 

i les maquetes del futur pavelló, a l’espai on es construiria el Palau d’Esports. Van estar instal·lats els dies previs 
a l’acte de col·locació de la primera pedra del Palau, que es va fer el 29 de setembre de 1989.

Fotografia i fons de Pere Espaulella



CONSTRUCCIÓ DEL PALAU D’ESPORTS, 1990
El 13 de març de 1987, es va convocar un concurs d’idees per al projecte de construcció del palau olímpic i, 

a finals d’octubre, el jurat va triar-ne el presentat per l’equip de l’arquitecte Pep Bonet. El 6 de juliol de 1988, 
es va signar el conveni entre el COOB’92 i l’Ajuntament per a la construcció i l’ús del pavelló. 

A la imatge, l’estructura de la façana principal, al carrer de Francesc Macià. 
Fotografia i fons d’Esteve Gironella



CONSTRUCCIÓ DEL PALAU D’ESPORTS, 1991
Les obres del palau olímpic es van iniciar el juliol de 1989 i van finalitzar l’any 1991. L’edificació d’aquest 

equipament esportiu va anar acompanyada de la urbanització de la zona compresa entre els carrers de Francesc Macià 
i d’Esteve Terrades i, del carrer de Cervantes a la ronda Sud, que s’inauguraria el 1995. A la imatge, el traçat 

dels nous carrers, com el del Pla de Baix i el d’Esteve Terrades, paral·lel a la via del tren.
Fotografia d’Esteve Gironella / Fons Ajuntament de Granollers



CONSTRUCCIÓ DEL PALAU D’ESPORTS, MARÇ DE 1991
El palau olímpic es construeix en els terrenys emmarcats entre els carrers de Francesc Macià, 

de Cervantes, dels Voluntaris 92 i d’Emili Botey Alsina. És d’estructura simple i de línies senzilles, 
amb grans arcs oberts a les façanes principals que relacionen l’espai amb l’entorn urbà, i es va concebre 

com a espai polivalent per a actes socials i culturals. 
Fotografia i fons de Pere Espaulella



PALAU D’ESPORTS, JULIOL DE 1992
El Palau amb la retolació dels Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona 1992. En aquest equipament, 
es van disputar les fases preliminars d’handbol femení i masculí, entre el 27 de juliol i el 7 d’agost. 

Hi van participar dotze equips, representatius dels cinc continents. Les finals es van celebrar, 
però, al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Fotografia i fons de Pere Espaulella



PARTIT D’HANDBOL AL PALAU D’ESPORTS, JULIOL DE 1992
Primer partit d’handbol, de la selecció espanyola, durant els Jocs Olímpics del 92, que es va jugar el 27 de juliol 

contra la selecció francesa. L’equip espanyol va ser derrotat en aquest partit. El pavelló, amb un aforament 
per a més de 5.500 espectadors, va acollir aficionats de les diferents seleccions participants. 

Fotografia i fons de Pere Cornellas


