
130 anys de 
La Unió Liberal

A Catalunya, des de mitjan segle XIX, proliferen gran quantitat d‘organitzacions 
i associacions polítiques i culturals i, també, publicacions, per donar resposta 
a les inquietuds creixents de la població. Segons els estudiosos Mariano Fer-
nández, Josep Maria Farnés i Lluís Tintó, Granollers és un bon representant 
dels moviments associatius. Entre els anys 1882 i 1936, n’hi havia hagut uns 
400, de signe i ideologia molt diversos, en un període en el qual la població 
va passar dels 4.500 als 14.000 habitants. Moltes entitats desaparegueren per 
si soles o bé, es fusionaren amb d’altres. 

El final de la Guerra Civil espanyola va significar la pèrdua de moltes associa-
cions, sobretot les d’ideologia d’esquerres. Entre les que han sobreviscut, es 
poden citar, entre d’altres, l’Esbart Dansaire i els Amics de la Unió. Una de 
les que va sortir més mal parada amb aquells esdeveniments va ser La Unió 
Liberal.

La Unió Liberal va ser fundada el 1887, sobre la base d’un ideari liberal 
i progressista, en el qual destacaven la llibertat, la democràcia, la justícia 
social, la cultura, l’educació i l’esbarjo. Entre els fundadors, s’hi comptaven 
partits de diferents ideologies, des de republicans fins a constitucionalistes, 
fet que va ocasionar debats molt encesos entre els seus associats. Inicialment, 
però, es va constituir com a “germandat” per protegir i socórrer els seus afi-
liats i també per instruir les famílies necessitades, fossin o no de l’entitat. La 
Unió Liberal també volia ser una entitat cultural i recreativa, però no totes les 
iniciatives es varen poder portar a terme de manera immediata sinó que van 
anar fent camí. Fins al 1913 no es va crear l’Escola Laica; el 1916, l’Orfeó 
Granollerí; el 1922, l’escola de cinema i l’any 1930, les classes d’esperanto. 
Des del 1898, comptaven amb una biblioteca, que, al llarg dels anys, va patir 
diversos incidents –com tancaments i reubicacions–, però que va crear un 
notable fons bibliogràfic. 

L’entitat va funcionar durant molts anys amb considerable èxit. Les seves vet-
llades literàries, musicals, teatrals i polítiques són recordades com a moments 
memorables a la premsa d’aquell temps. El final de la Guerra Civil, però, va 
significar la desaparició de La Unió Liberal per la prohibició d’exercir com 
a entitat, ja que la seva ideologia liberal i democràtica era contrària a la dels 
nous dirigents. El local fou confiscat per la Falange i les accions dels socis, 
arrabassades als seus legítims propietaris de manera poc ortodoxa. Durant la 
postguerra, a la planta baixa, s’instal·là l’Auxilio Social i, als pisos superiors, 
les oficines de la FET i de les JONS (Falange Española Tradicionalista y 
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). L’any 1970, l’Ajuntament de Gra-
nollers va iniciar els tràmits per municipalitzar l’edifici i, finalment, el 1973, 
es va enderrocar. L’any 1976, s’hi va inaugurar el Museu de Granollers. 

Ara, 130 anys després de la fundació de La Unió Liberal, recordem, amb 
aquesta exposició, algunes imatges d’aquella associació, que va deixar em-
premta en el Granollers de finals del segle XIX a principis del segle XX.

Exposició de fotografies
Del 29 de novembre de 2017 
al 23 de febrer de 2018 

Podeu consultar i descarregar-vos                                                                                                                    
imatges d’aquest i altres temes

Portal de l’Arxiu Fotogràfic,                                                                                                                                     

www.granollers.cat/arxiu



Socis fundadors de La Unió Liberal, 1930.  Fotografia d’autor 
desconegut / Col·lecció Josep Garrell i Soto

Cafè de La Unió Liberal, 1930. Fotografia d’autor desconegut / 
Col·lecció Josep Garrell i Soto

Enderroc de l’edifici de La Unió Liberal, 1973. Fotografia de Joan Mas García / Fons Ajuntament de Granollers

Carrer de Josep Anselm Clavé amb l’edifici de La Unió Liberal a primer 
terme, 1924. Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de 
Granollers


