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La carretera

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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CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ, DÈCADES DE 1910 I 1930
La carretera al centre de la ciutat al tram del carrer de Josep Anselm Clavé. 

A la dreta, destaca la casa de can Torrabadella, construïda el 1902.
Fotografies d’autor desconegut i de Josep Boixadera / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ, 1918 I 1948
Vista de la carretera a l’altura del carrer d’Agustí Vinyamata vers el sud. A l’esquerra, la centenària Fonda Europa.
Fotografies de Lucien Roisin i de Guilera / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ, 1918 I 1955
Vista del carrer des de la plaça de la Corona vers el nord. A l’esquerra, can Peret de la Taverna, 

una de les cases de menjars que hi havia al llarg de la carretera.
Fotografies de Lucien Roisin i d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ, ANYS 40
Vista panoràmica de la carretera des de les teulades. Al nord, el massís del Montseny amb el Tagamanent a l’esquerra.

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ, 1934
Al llarg de la història, aquest carrer ha estat anomenat amb diferents noms: 

República, de la Palma, Dr. Bartomeu Robert i Francesc Torras Villà. 
Fotografia i fons de Joan Guàrdia / Arxiu Municipal de Granollers
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PLAÇA DE JOSEP MALUQUER I SALVADOR, CA. 1945 - 1950
Vista de la plaça i del carrer de Josep Anselm Clavé. A la dreta, l’edifici de la Caixa de Pensions, 

la parada de taxis i un quiosc de premsa.
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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LA CARRETERA N-152, 1974
La carretera al tram del Coll de la Manya, a la serra de Ponent. 

A la dreta, la casa de can Vermell situada a la pujada de la collada.
Fotografia de Gerardo Alejandro Ferri / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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LA CARRETERA DE BARCELONA, 1974
La carretera a l’altura de la benzinera del pont del Congost, al carrer de Prat de la Riba. 

Al fons, el gratacel del grup d’habitatges de Primer de Maig construït el 1961.
Fotografia de Lluís Diumaró Vila / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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CARRERS D’ENRIC PRAT DE LA RIBA I D’ALFONS IV, 1974
Vistes del carrer d’Enric Prat de la Riba i de l’encreuament amb Alfons IV. El de Prat de la Riba, 

inicialment era el carrer de la Creu, per la creu de terme situada aquí, que va ser traslladada a la Torreta el 1915. 
Durant el franquisme es va imposar el nom d’avinguda de la Victòria. 

Fotografies d’Esteve Ferrer i Lluís Diumaró / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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CARRERS D’ALFONS IV I DE JOSEP ANSELM CLAVÉ, 1974
Durant dècades el trànsit de vehicles al tram central de la carretera era constant. Els rètols dels establiments 

comercials i els fanals, col·locats el 1962, formaven part del paisatge urbà del centre de la ciutat.
Fotografies de Joan Anton Ballbé i Jané / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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CARRER DE JOAN PRIM, 1974
La part de la carretera anomenada de Joan Prim comença a la plaça de Perpinyà i acaba a la travessia del Lledoner. 

El 1868 era el carrer d’Isabel II i durant el franquisme va dur el nom de Generalísimo Francisco Franco.
Fotografies d’Esteve Ferrer i Pere Pagès / Arxiu Municipal de Granollers
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CARRER PRIMER MARQUÈS DE LES FRANQUESES, 1974
Vista del carrer des de la travessia del Lledoner vers el nord. Hi podem veure encara la filera de cases de cos, de planta baixa 

i pis construïdes des de finals del s. XIX i també l’edificació dels primers pisos a tocar de la plaça de Jaume I.
Fotografia de Jaume Serras Avellana / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers
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CARRER PRIMER MARQUÈS DE LES FRANQUESES, 1974
Aquest carrer forma el tram nord de la carretera i rep el carrer de Girona a l’altura de Can Mònic, per sortir de la ciutat direcció Vic. 

El 1931 amb motiu de la proclamació de la Segona República va rebre el nom de Catorze d’Abril.
Fotografies de Pere Pagès / Col·lecció Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers


