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L’exposició fotogràfica que l’Arxiu Municipal de Granollers presenta en aquesta ocasió versa sobre l’ús de la bicicleta 
a Granollers la primera meitat del segle passat.

En aquells anys, els carrers restaven gairebé buits i eren pocs els vehicles de motor que hi circulaven. Com a 
curiositat podem dir que, en alguns moments, el guàrdia urbà que dirigia el trànsit a la cruïlla de la carretera amb el 
carrer de Sant Roc, es podia dedicar a comptar els vehicles que passaven al llarg d’un matí. Encara circulaven carros 
i les bicicletes eren el mitjà de transport més utilitzat, sobretot entre la classe treballadora.

La mostra és una tria d’imatges de diferents fons de l’arxiu, on la protagonista és la bicicleta. Podem observar 
instantànies de la ciutat on la bici apareix amb diversitat d’usos i contextos: com a mitjà de transport en dies feiners, 
en la pràctica esportiva o en el plaer d’una passejada en un dia d’esbarjo.

Reproduïm tot seguit algunes ressenyes de la premsa local de l’època que ens apropen la quotidianitat de la bicicleta:

• El Vallès Nou, 7 de maig de 1916

“Avui a Granollers se celebrarà la Festa del Pedal. Els aficionats al ciclisme cada any se reuneixen per a fer aquesta 
Festa, la que van a celebrar en diferents poblacions de Catalunya, aquest any han escollit nostra vila com a punt de 
reunió. Avui diumenge dia set, els ciclistes catalans venen a Granollers. A dos quarts d’onze arribaran els ciclistes 
forasters, essent rebuts per els de la localitat i tots junts, als sons de l’orquestra, aniran a saludar les autoritats locals, 
deixant depositats llurs banderins a les Cases Consistorials. A les 12 se sortejaran els objectes regalats per aquesta 
Festa, i quals números o bitllets ja fa dies se venen a Granollers i a Barcelona. El producte d’aquest sorteig serà 
entregat a l’alcalde per a beneficència local. A les 3 gran cursa ciclista, en la que es disputaran, els que hi prenguin 
part, una magnífica copa ofrena del Centre de Sports de Granollers. Sembla que seran en gran número els ciclistes 
forasters que acudiran a la Festa. Els desitgem que els siga agradable l’estada entre nosaltres.” 

• La Gralla, 17 d’abril de 1927

“La carretera ja sabem tots que és com un velòdrom perquè cada dia de festa, fins després de migdia, hi passin i hi 
tornin a passar dotzenes i dotzenes de pagesos fent tercerilles damunt de bicicletes. I entre ells i els automòbils, ens 
fan viure sempre amb l’ai al cor. Un d’aquests jovenassos sapats, que tenen la cara tota colrada pel sol, i que fan 
mèrits per a anar sota les rodes d’un auto, envestí l’altra dia un noiet, i aquest, la bicicleta i el minyó que la muntava 
rodaren tots per la carretera plena de fang. Les dones xisclaren, a punt de desmaiar-se; hi havia home que ja cloïa 
els punys. Seriosament, el nen no es va fer mal. Els seus pares tremolaven d’esglai, i els ulls els espurnejaven, més 
que de dolor, de l’alegria de veure el tendre infant sense els esvorancs que pressentien. I aquell minyó de la bicicleta 
entrà a la casa del noiet atropellat.” 

  

• Publicacions La Gralla, gener de 1929. Autor: Emili Codina

“Dels vehicles, el més digne d’elogi és la bicicleta. Pel seu preu és el que tothom pot abastar, amb l’avantatge 
que permet veure el paisatge, puix que, en una excursió –i d’això ja fa temps–, el què anant és baixada, al retorn 
és pujada, i mai un no passa pel mateix lloc corrent igual. La bicicleta és per a anar camí avant, o córrer o restar 
arraconada; la bicicleta podria ésser el símbol del dinamisme. I, en aquests temps d’ensopiment general, no negareu 
que un trasto baratet i útil i que es belluga molt, és una cosa ben simpàtica.” 

Espectadors d’una cursa ciclista a la plaça de Maluquer i Salvador, ca. 1915 - 1925. Fotografia i Fons Ferran Salamero
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EL LAW-TENNIS, CA. 1918 - 1924
Espai esportiu anomenat Club Deportivo o Law-Tennis, on es practicava futbol, tennis i ciclisme. 

El terreny de joc estava situat entre els carrers Navarra, Sant Jaume i Isabel de Villena. 
Es va inaugurar per la Festa Major de 1918, però no va tenir continuïtat.

Fotografia i Fons Joan Guàrdia
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CURSA CICLISTA, 1930
Sortida d’una cursa de bicicletes a la plaça de Josep Maluquer i Salvador.

Podria ser la Festa del Pedal celebrada el 18 de maig de 1930, organitzada pel Club Ciclista granollerí.
Fotografia i Fons Joan Guàrdia
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CARRER DE FRANCESC MACIÀ, CA. 1929 - 1935
Un grup d’homes en bicicleta al carrer de Francesc Macià, aleshores anomenat carrer de Marquès de Montroig.

Al fons de la imatge, la plaça de la Corona.
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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CURSA CICLISTA, 22 DE JUNY DE 1947
El Club Ciclista Granollers en col·laboració amb la Creu Roja va organitzar el Dia del Club. 

Una sortida ciclista adreçada a tothom per diferents carrers de la ciutat. 
A la imatge, els ciclistes al seu pas pel carrer de Josep Anselm Clavé.

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell Soto
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CARRER DE JOAN PRIM, ANYS QUARANTA
Vista del carrer de Joan Prim des del carrer de l’Enginyer. En aquells anys el trànsit per la carretera era escàs: 

com es pot veure a la imatge, tan sols circula una bicicleta en primer terme i, al fons, un carro i un cotxe.
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers



Bicicletes en 
blanc i negre

PASSEJADES EN BICICLETA, CA. 1947 - 1948
Un grup d’amics i amigues en bici a la placeta de Sant Francesc al carrer de Corró.

Són Isabel Doña, Hernández, Benito Pueyo, Companys, Maria Ventura i altres acompanyants.
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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CICLOS SASTRE, CA. 1955 - 1965
Botiga de bicicletes Sastre a la planta baixa de can Déu, a la plaça de Lluís Perpinyà. 

Durant la primera meitat del segle XX a la ciutat hi havia molts tallers i botigues de reparació i venda de bicicletes. 
Com a exemple, el cens de 1955 comptabilitzava 1.760 bicicletes. 

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ, CA. 1950 - 1954
Vista de la plaça de Josep Maluquer i Salvador, des del carrer de Josep Anselm Clavé. 

A la dreta, la Fonda Europa i a l’esquerra, la botiga de roba Torrejón. A la cruïlla, un guàrdia urbà 
dirigeix el poc trànsit, entre el qual veiem algunes bicicletes.

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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CURSA CICLISTA, ANYS CINQUANTA
Un grup de ciclistes al seu pas pel carrer de Josep Anselm Clavé, a l’altura del carrer de Marià Maspons.

Fotografia d’autor desconegut / Fons Ferran Salamero
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CARRER DE SANT JAUME, CA. 1963 - 1969
Vista del carrer de Sant Jaume, des de la cantonada de la plaça de la Caserna mirant cap al sud.

A la dreta, el bar Girona. Pel mig circula un home en bicicleta.
Fotografia de Mercè de Bufí / Fons Ajuntament de Granollers
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NOIES EN BICI, ANYS CINQUANTA
Unes noies en bicicleta al carrer de Marià Maspons. Al fons, la façana posterior de l’edifici de l’Estació MZA.

Fotografia de Francesc Gorgui / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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PLAÇA DE LA PORXADA, ANYS TRENTA
Ciclistes i vilatans a les portes de l’Ajuntament en la celebració d’una festa amb bicicletes. 

Fotografia i Fons Albert Canet Botey
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SANT DE BARRI, 1946
Nois i noies al carrer en la celebració d’un sant de barri al carrer de Joan Prim.  

En primer pla, Anita Centelles en bicicleta.
Fotografia de Francesc Gorgui / Col·lecció Ajuntament de Granollers


