
 
 

L’objectiu és gaudir de l’aventura i conèixer més la ciutat 

La ruta 9 comença el 17 de novembre i es pot fer fins a finals d’any. No és obligatori acabar-la 
en el termini d’una setmana. Cada ruta va acompanyada d’unes activitats complementàries 
per descobrir els espais del recorregut. 

 

RUTA NÚM. 9 
LLOC CROMO DESCRIPCIÓ HORARI 

PLAÇA DE LA PORXADA, 6 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 

63-64 REGIDORS 
De dilluns a divendres 
de 9 a 13 h i de 16 a 
19h 

88 REI ALFONS XIII 

103 MILICIANS 

131 REGIDORS 

ACONSEGUEIX ELS ÚLTIMS CROMOS DE LA RUTA 
Dia 30 de novembre, de 18.30 h a 20.00 h al Museu de Granollers 

Vine a conèixer els autors de l'àlbum de cromos, Pau Farell (il·lustrador) i Diego Sola (historiador), i recull 
els 4 últims cromos de la col·lecció. 

A partir del dia 1 de desembre, també podràs trobar aquests cromos al Museu de Granollers. 

CARRER ANSELM CLAVÉ,  40-42 

MUSEU DE GRANOLLERS 
16-17 MERCAT 

De dimarts a 
diumenges de 17.30 a 
20.30 h i diumenges 
matí de 11 a 14 h 51-52 MERCAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

GUIA DE LA RUTA 9 
 

(1) Casa de la Vila – Ajuntament de Granollers. Cromos 63-64, 91, 131 
A partir de l’1 de desembre, també, cromos 16-17 i 51-52 
 
Sabies que...? |  Benvinguts a l’edifici de l’Ajuntament, la Casa de la Vila dels 
granollerins i granollerines.  
 
L’any 1902, quan es va començar a construir el nou edifici de l’Ajuntament, Granollers era 
la capital del Vallès agrari i el seu mercat (ple de la cridòria dels pagesos, els porquers, els 
cabrers i, en fi, tota la gentada que s’hi congregava per comprar o vendre fruita, hortalisses 
i bestiar). El consistori municipal, encapçalat des de feia escassos mesos per Josep Barangé 
va acordar dotar la ciutat (amb poc menys de 8.000 habitants) del més gran ajuntament de 
la comarca. Es va encarregar l’edifici a Simó Cordomí, un jove arquitecte d’Olot, que va 
dissenyar l’edifici seguint el gust modernista i medievalitzant de l’època. 
 
Enigmes | Mireu-vos bé la façana de l’Ajuntament. Enmig de tot el programa iconogràfic 
del consistori destaquen unes criatures que, sovint, passen desapercebudes pels caminants 
que transiten per la plaça de la Porxada. Concretament, són vuit llebres i set micos...! 
 
Trobeu aquestes singulars criatures, fotografieu-les i compartiu les fotos amb nosaltres 
(Twitter, Facebook i Instagram) amb l’etiqueta #cromosgranollers. 

 
Sabies que...? | Tot i que la història de 
l’eixamplament de la ciutat durant el 
començament del segle XX té un repartiment 
coral, en aquella primera hora en destaca la 
figura de Josep Barangé i Bachs (Granollers, 
1865-1927). Barangé era fill d’un treballador 
d’una saboneria de Granollers que s’havia fet 
ric muntant el seu propi negoci i creant una 
de les fàbriques de sabó més grans del país. 
El 1895, seguint els passos del seu pare, 
també entrà a l’Ajuntament com a regidor. 
Dos anys més tard ja aixecava la vara 
d’alcalde. Va ser cinc vegades alcalde de la 
ciutat, tot i que mai no es decantà de manera 

estable per una opció política concreta, fet que el portà, fins i tot, a liderar la Unión 
Patriótica de Primo de Rivera a Granollers durant la dictadura militar dels anys vint. 
Barangé i els seus seguidors creien que Granollers havia d’ocupar un lloc destacat 
entre les ciutats del país i, amb aquest objectiu, sota el seu mandat es posà la primera 
pedra, el 1902, del nou edifici modernista de l’Ajuntament, que es va completar el 
1904, sota el mandat de Miquel Blanxart i Estapé. Gent davant l’edifici del nou 
Ajuntament, cap a l’any 1905. 
Foto: Tomàs Torrabadella (Arxiu Municipal de Granollers – Arxiu d’Imatges) 
 
Enigmes | El programa escultòric de l’edifici consistorial va ser un encàrrec a l’arquitecte 
Josep Maria Barnadas (1867-1939), escultor barceloní, que va erigir un edifici de 
proporcions trencadores amb el que era l’antic casalot de l’Ajuntament. Inspirats per un 



 
 

estil medievalitzant, van crear un símbol de lectures molt diverses però amb una intenció 
decorativista evident: el balcó de columnes helicoïdals, uns espirals infinits, els finestrals 
neogòtics encastats en marcs florals de complexes geometries, els esfinxs que vigilen amb 
ulls fitadors les cantonades... Un imaginari nou per a una nova ciutat que començava la 
seva segona edat d’or fins al trist esclat de la guerra civil. 
 
Un parell d’elements destaquen sobre la resta: una al·legoria de la justícia i un gall: sabríeu 
localitzar-los? 
 
Trobeu aquests elements, fotografieu-los i compartiu les fotos amb nosaltres (Twitter, 
Facebook i Instagram) amb l’etiqueta #cromosgranollers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació a: http://www.granollers.cat/albumcromos 

A l’App de Granollers trobareu el mapa del recorregut de cada ruta: 

http://www.granollers.cat/apps 

http://www.granollers.cat/albumcromos�
http://www.granollers.cat/apps�

