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Granollers, una vila econòmicament lligada al comerç, compta amb un mercat setmanal que s’ha celebrat el 
dijous gairebé ininterrompudament des del s. XI fins als nostres dies. També té un mercat municipal que amb 
certesa des del s. XIX fins als anys seixanta, tenia parades estables i ambulants a la Porxada i a la plaça.

La Porxada tancada amb reixes i persianes, amb uns quioscos als angles que van funcionar des de 1887 fins 
al 1899, servia d’aixopluc als venedors que oferien la mercaderia als vilatans que anaven a comprar a plaça. 
Venien aviram, carn, peix, llegums, fruita i verdura.

El mercat situat al bell mig de Granollers es va convertir en l’espai neuràlgic de la ciutat. Fins i tot, va ser 
protagonista d’un fet tan luctuós com el bombardeig de la Guerra Civil el 1938, que va afectar de ple els 
ciutadans que feien cua per comprar al mercat.

Amb els anys el mercat a l’aire lliure va presentar problemes d’higiene i salubritat, per la qual cosa va ser 
necessària la construcció d’un edifici que l’allotgés.

El primer projecte que es coneix queda recollit a les actes del ple municipal de la sessió de 19 de juliol de 1928, 
en què l’Ajuntament, dins d’un pla ambiciós d’obres i millores urbanes, inclou la construcció d’un mercat. El 
projecte, però, no va fructificar.

Després de la Guerra Civil, es reprèn la idea i el 1940 es proposen dues possibilitats d’edificació: a la Porxada 
i als solars annexos a l’estació MZA. La segona opció es considera millor tècnicament i l’arquitecte municipal 
Josep Boada Barba presenta un projecte per a aquest espai. S’inicien les obres, s’excava el terreny, es fan 
els fonaments i es construeixen els pilars que havien d’aguantar la planta. Per motius econòmics, el 1942 es 
rescindeix el contracte de l’empresa adjudicatària i les obres es paralitzen. 

Mentrestant el mercat diari es continuava fent a la Porxada. El 1957 es torna a plantejar la idea amb la voluntat 
d’aprofitar el que ja està construït. El mercat, però, no s’aixecarà en aquest lloc. Durant anys, al sot que hi havia 
quedat es van fer activitats diverses, sobretot durant les Fires i Festes de l’Ascensió. El 1976 i 1977 l’espai 
recupera la rasant de la plaça i l’ocupen els jardins i monument de Granollers Ciutat Pubilla de la Sardana i 
per la Mútua del Carme, que hi edifica la nova seu social.

La compra per part de l’Ajuntament el 18 de febrer de 1965 de l’antiga caserna va obrir una nova perspectiva i 
es desencalla per fi la construcció del mercat municipal. L’immoble, en desús i en estat ruïnós, va ser enderrocat. 

El 1965 l’arquitecte municipal Joan Barangé Tusquets va presentar el projecte definitiu que permetria aixecar el 
mercat municipal. Era un mercat tancat, amb una planta situada a un metre del carrer, on hi hauria les parades 
de venda, i un semisoterrani amb magatzems i càmeres frigorífiques. També es va preveure l’aixecament d’un 
bloc de sis pisos al damunt, però que no es va dur a terme.

El mercat municipal es construeix al solar de l’antiga caserna militar, situat entre el passatge de Sant Bartomeu, 
el carrer de Sant Jaume i la plaça de la Caserna. Les obres es van iniciar el 1967 i el 20 de desembre de 1968 
se’n va fer la inauguració oficial, amb el nom de Mercat de Sant Carles, en record de la Caserna Militar de San 
Carlos. Hi havia 70 places distribuïdes entre 45 paradistes. Les parades estaven destinades a la venda d’aviram, 
comestibles, detergents, embotit, fruita i verdura, llegums, peix fresc, perfumeria, pesca salada i conserves, 
porc, triperia, vedella i xai, i també hi havia un bar.

Han passat 50 anys i el Mercat de Sant Carles continua sent el mercat de referència dins de l’activitat econòmica 
de la ciutat.

Plaça de la Porxada, 1930. Fotografia de Josep Boixadera / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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MERCAT MUNICIPAL A LA PORXADA, 1934
Parada d’aviram a sota de la Porxada, quan aixoplugava el mercat municipal. 

El setmanari La Gralla recollia aquesta instantània i deia “A la taula d’en Gili, a la plaça, 
s’hi proveeix tothom. Igual us venen un capó que tres unces de conill o un retallet d’ànec”.

Fotografia i fons de Joan Guàrdia / Arxiu Municipal de Granollers
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MERCAT A LA PLAÇA DE LA PORXADA, 1941
Després de la Guerra Civil, sota la Porxada reconstruïda sense reixes ni persianes, es va continuar fent el mercat diari.  
Algunes parades estaven a cobert i d’altres s’escampaven per la plaça. S’hi venia fruita i verdura, aviram, porc i peix.

Fotografia i fons de Salvador Llobet / Arxiu Municipal de Granollers
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CONSTRUCCIÓ FALLIDA DEL MERCAT MUNICIPAL A LA PLAÇA DE PAU CASALS, 1940
L’any 1940 es va presentar un projecte de construcció del mercat municipal, a l’espai de l’actual 

plaça de Pau Casals. Per motius econòmics la construcció va ser fallida: es van arribar 
a construir els fonaments i els pilars, però les obres es van abandonar. 

Fotografies de Vicenç Ramoneda (Fons Salvador Llobet) 
i de Joan Guàrdia (Fons Joan Guàrdia) / Arxiu Municipal de Granollers
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PARADA D’AVIRAM, ANYS 60
Sota la Porxada hi havia, entre d’altres, la parada d’aviram de Rosa Soler i Sitges, coneguda com la Manreseta, 

perquè era oriünda de Manresa. A la imatge, la seva filla Rosita Molist i Soler i la dependenta Pilar Acero. 
Fotografia d’autor desconegut / Cessió de la família Brunat / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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PLAÇA DE LA CASERNA, 1948
La caserna militar s’havia construït el 1852 amb una capacitat de 330 places i 30 cavalls, i allotjava tropes 

de guarnició permanent. El 1932 amb la reorganització de l’exèrcit Granollers perdia la guarnició 
i per aquest motiu es va demanar que l’edifici es destinés a ús cívic. El 1965 l’Ajuntament el va comprar, 

per acabar enderrocant-lo i edificar-hi el mercat municipal.
Fotografia de Guilera / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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CONSTRUCCIÓ DEL MERCAT DE SANT CARLES, 1967
El mercat municipal es construeix al solar de l’antiga caserna militar. El projecte presentava un mercat tancat, 

amb una planta situada a un metre del carrer, on hi hauria les parades de venda, i un semisoterrani 
amb magatzems i càmeres frigorífiques.

Fotografies d’autor desconegut / Fons Revista del Vallès 
i Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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MERCAT DE SANT CARLES, 1968-1973
L’entrada principal del mercat es troba a la plaça de la Caserna, i a les façanes laterals del passatge 

de Sant Bartomeu i del carrer de Sant Jaume també hi ha accessos. L’entrada de serveis de càrrega i descàrrega 
de les mercaderies se situa a l’accés de la plaça de Folch i Torres.

Fotografies de Comas i de Joan Mas Garcia / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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INAUGURACIÓ DEL MERCAT DE SANT CARLES, 1968
El 20 de desembre de 1968 es va inaugurar el mercat amb la presència de l’alcalde Francesc Llobet 

i d’altres autoritats. Les parades estaven destinades a la venda d’aviram, comestibles, detergents, embotit, 
fruita i verdura, llegum, peix fresc, perfumeria, pesca salada i conserves, porc, triperia, vedella i xai; també hi havia un bar.

Fotografies d’Antonio Alcalde / Fons Revista del Vallès i Cessió de Montserrat Comas / Arxiu Municipal de Granollers
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PARADA DE CARN, 1969
La carnisseria Viaplana, regentada per la família Viaplana, amb parada al mercat des dels inicis fins a l’actualitat.

Fotografia d’Antonio Alcalde / Cessió de Josep M. Viaplana / Arxiu Municipal de Granollers
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PARADA DE PEIX, 1973
La peixateria Comas, amb titularitat de la família Comas, des dels inicis fins a l’actualitat al Mercat de Sant Carles.

Fotografia de Joan Mas Garcia / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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XARCUTERIA BENITA, 1978
Parada administrada per Fernando Rodríguez i Benita Martínez, des de la inauguració del mercat.  

Actualment el seu fill i la família continuen el negoci familiar.
Fotografia d’autor desconegut / Cessió de Ferran Rodríguez / Arxiu Municipal de Granollers
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25 ANYS DEL MERCAT DE SANT CARLES, 1993

Amb motiu de la celebració del vint-i-cinquè aniversari del Mercat de Sant Carles, 
l’alcalde Josep Serratusell i altres autoritats van obsequiar els paradistes 
amb unes plaques commemoratives. A la imatge, a la Fruiteria Climent.

Fotografia de Toni Torrillas / Fons Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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MERCAT DE SANT CARLES, 1994

L’any 1993 es va a dur a terme un projecte de rehabilitació de les façanes del mercat municipal i se’n va canviar la fesomia inicial. 
Posteriorment s’han dut a terme altres reformes en les instal·lacions, als accessos i als magatzems, que han millorat l’equipament.

Fotografies de Toni Torrillas i d’autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers


