
El Granollers 
de 1979



L’any 1979 Granollers era un municipi amb una població de 44.319 habitants. Aquell any van 
néixer 822 persones i es van produir 184 defuncions. La població era jove, ja que un 70% 
no passava dels 40 anys. El 44% de la població era nascuda a Granollers; el 23%, en terres 
catalanes i el 33%, a la resta d’Espanya. Hi havia al voltant de 10.000 habitatges repartits 
entre els diferents barris de la ciutat.

En el camp econòmic el sector comercial tenia una gran importància, així com el sector industrial, 
amb els polígons del Congost, del Coll de la Manya i de la Font del Ràdium; el sector agrícola 
havia anat a la baixa i quedava reduït a la zona de Palou.

En l’àmbit polític, el 1979, en plena transició democràtica, es produeix la convocatòria de les 
primeres eleccions municipals democràtiques. Després del llarg període de dictadura franquista, 
que havia aniquilat els drets dels ciutadans i ciutadanes, el 3 d’abril de 1979 els electors van 
poder escollir lliurement els seus representants polítics locals.

A Granollers es van presentar cinc candidatures: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE), Convergència i Unió (CiU), Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), Coalició 
Electoral Centristes de Catalunya - UCD i Esquerra Republicana de Catalunya amb Front 
Nacional de Catalunya (ERC).

Els vots emesos es van repartir de la manera següent: PSC-PSOE, 7.507 vots; CiU, 7.143; 
PSUC, 2.828; UCD, 1.282; i ERC, 505 vots. Aquests resultats van atorgar nou regidors al PSC, 
vuit a CiU; tres al PSUC; i un a la UCD.

El 19 d’abril es va celebrar la constitució del nou consistori, en què va sortir escollit alcalde, 
amb 12 vots a favor i 9 en blanc, Rafael Ballús Molina, del PSC, que va substituir Francesc 
Llobet Arnan, darrer alcalde franquista.

Els regidors que van formar la corporació municipal van ser els següents; pel PSC: Joan Martí 
Torres Garrell, Anna Maria Palé Llavina, Antoni Cornellas Aligué, Manuel Maraña González, 
Santiago Rodríguez Crisolino, Concepció Navarrete Sampere, José Antonio Palomino Aguilera 
i Oscar Pelayo Entrialgo. 

Per CiU van ser elegits: Josep Oriol Montaña Tuset, Josep Garrell Pubill, Pere Canal Baliu, 
Ramon Casanovas Tresserras, Jaume Clusella Sala, Josep Serratusell Sitjes, José Caneiro Bereijo 
i Alexandre Codinach Telesforo.

Pel PSUC van ser triats: Vicenç Rochina Pascual, Frederic Argós Palomino i Rosa Ribas Valls.

El representant de la UCD va ser Salvador Campoy Salvat.

Esquerra Republicana de Catalunya no va obtenir-hi representació.

Per governar l’Ajuntament es van formar les comissions d’Hisenda, Urbanisme i Obres, 
Governació, Ensenyament i Esports, Cultura i Joventut, Sanitat i Assistència Social, i Acció 
Ciutadana i Serveis.

Des d’aquell llunyà 1979, ara fa quaranta anys, fins ara, s’han celebrat nou eleccions municipals, 
els anys 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2015 i la darrera, el 26 de maig de 2019.

En l’actualitat Granollers té més de 61.000 habitants i el consistori municipal el formen 25 
regidors i regidores. 

Estació de tren de Granollers Centre, 1979. Fotografia i fons de Pere Espaulella / Arxiu Municipal de Granollers



PLAÇA DE LA PORXADA, 1979
L’any 1979 l’accés a la plaça era obert als vehicles, que hi podien aparcar; el paviment formava una composició geomètrica  
en dos colors i hi destacaven els fanals de ferro. Els edificis de la plaça els ocupaven comerços i vivendes, que amb els anys  
s’han anat remodelant. Al primer pis de l’habitatge número 20 hi havia la Societat Coral Amics de la Unió, que el va ocupar  

fins al 1981, moment en què va traslladar-se al carrer de les Travesseres.
Fotografia i fons de Pere Espaulella / Arxiu Municipal de Granollers



EL SOT DE LA PLAÇA DE BARANGÉ, 1979
L’espai on hi havia hagut el parc de l’Estació, a la plaça de Josep Barangé, es va transformar en un aparcament públic 

a l’aire lliure. El 1976 es decideix fer-ne un de subterrani, però la seva construcció va ser un cúmul d’entrebancs 
i les obres van estar paralitzades durant anys. El 1979 el forat, encara obert, es coneixia com el sot de la vergonya. 

El pàrquing no es va inaugurar fins a l’11 de març de 1983.
Fotografia d’autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers



PLAÇA DE SANT MIQUEL, 1979
El 1979 els veïns del barri de Sant Miquel van arranjar aquest terreny, a tocar de la fàbrica de Roca Umbert, 

i van construir-hi una plaça. Posteriorment, l’Ajuntament va fer un nou projecte que va inaugurar el 23 d’abril de 1983.
Fotografies i col·lecció de Jaume Oller / Arxiu Municipal de Granollers



PLAÇA DE JOSEP MALUQUER I SALVADOR, 1979
Vista de la plaça de Maluquer des de can Pedrals. Llavors, la circulació de vehicles al voltant de la plaça era permesa;  
el mobiliari urbà era diferent de l’actual: hi havia cabines de telèfons, que permetien col·locar la propaganda electoral,  
i també el quiosc de premsa, que va estar obert molts anys, fins que es va traslladar a un altre racó de la mateixa plaça.

Fotografia i fons de Pere Cornellas / Arxiu Municipal de Granollers



CASAL POMPEU FABRA, 1979
El 25 de març de 1979 es va inaugurar el Casal Pompeu Fabra, nou estatge de les entitats culturals de la ciutat. 
L’edifici format per les cases de can Puntas i de can Pedrals, situat al carrer de Santa Elisabet i d’Espí i Grau, 

havia estat la seu de la Mútua del Carme.
Fotografia i fons de Pere Cornellas / Arxiu Municipal de Granollers



INAUGURACIÓ DEL CASAL POMPEU FABRA, 1979
La inauguració del Casal Pompeu Fabra va anar acompanyada de diversos actes culturals. Es va fer una cercavila des del casal 

fins a la plaça de la Porxada, organitzada pel Centre Comarcal de Formació Teatral. A la imatge, el pas per la plaça de Maluquer, 
on podem veure una pancarta del PSUC de les eleccions municipals.
Fotografia i fons de Pere Cornellas / Arxiu Municipal de Granollers



PRIMER AJUNTAMENT DEMOCRÀTIC, 1979
El 19 d’abril de 1979 es va constituir a la Sala de Plens el primer Ajuntament democràtic. Els regidors electes van seure  

a les primeres files; davant d’ells, l’interventor, Pere Casanovas; l’oficial major, Àngel de Riquer i el tresorer, Miquel Güell.  
La taula d’edat estava formada pel regidor més jove, José Antonio Palomino; l’alcalde, Rafael Ballús; el secretari,  

Francisco Muro i el regidor de més edat, Ramon Casanovas. 
Fotografia i fons de Pere Cornellas / Arxiu Municipal de Granollers



CONSTITUCIÓ DEL PRIMER AJUNTAMENT DEMOCRÀTIC, 19 D’ABRIL DE 1979
A la Sala de Plens els regidors electes van votar la composició del consistori. A les imatges, el moment de la votació  
del regidor del PSC Rafael Ballús Molina, que seria escollit alcalde, i del cap de llista de CiU, Oriol Montaña Tuset. 

Fotografia i fons de Pere Cornellas / Arxiu Municipal de Granollers



CONSTITUCIÓ DEL PRIMER AJUNTAMENT DEMOCRÀTIC, 19 D’ABRIL DE 1979
La Sala de Plens de l’Ajuntament de Granollers en la constitució del primer consistori democràtic, després de 

la dictadura franquista. La corporació la van formar l’alcalde del PSC, Rafael Ballús Molina i regidors del 
PSC, CiU, UCD i PSUC. Les eleccions municipals s’havien celebrat el 3 d’abril de 1979. 

Fotografia i fons de Pere Cornellas / Arxiu Municipal de Granollers



CELEBRACIÓ DEL 125è ANIVERSARI DE L’ARRIBADA DEL TREN, 1979
Festa de commemoració dels 125 anys de l’arribada del ferrocarril a la ciutat. Per celebrar-ho,  

un tren procedent de Cardedeu va arribar a l’estació de França, amb capgrossos i gegants de la comarca.  
A l’estació, es va descobrir una placa commemorativa de l’esdeveniment.

Fotografia i fons de Pere Cornellas / Arxiu Municipal de Granollers 



CELEBRACIÓ DEL 125è ANIVERSARI DE L’ARRIBADA DEL TREN, 1979
A la festa de commemoració també es va fer una cercavila de l’estació a la Porxada. Des del balcó de l’Ajuntament, les autoritats  

van donar la benvinguda simbòlica a l’alcalde i a l’alcaldessa del Granollers de l’època, el 1854, any de la inauguració de l’estació.
Fotografia i fons de Pere Cornellas / Arxiu Municipal de Granollers



L’ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA 1, L’ANY 1982
El 22 de desembre de 1979 l’administració de loteria número 1, situada al carrer de Sant Roc, va vendre  
el primer premi de la loteria de Nadal amb el número 40.286. Moltes de les paperetes van ser repartides  
per la parròquia de Fàtima, per això molts dels agraciats amb la Grossa van ser veïns i veïnes del barri.

Fotografia i fons d’Esteve Gironella / Arxiu Municipal de Granollers



II CURSA POPULAR D’ATLETISME, 1979
El 23 de desembre de 1979 esportistes de totes les edats van participar a la segona cursa popular pels carrers de la ciutat,  

amb sortida i arribada a la plaça de la Porxada. La prova va ser organitzada pel Servei d’Esports de l’Ajuntament  
i el Club Atlètic Granollers. Les imatges mostren la plaça de la Porxada i el carrer d’Anselm Clavé.

Fotografia i fons de Pere Cornellas / Arxiu Municipal de Granollers


