L’objectiu és gaudir de l’aventura i conèixer més la ciutat
La ruta 1 comença el 22 de setembre i es pot fer fins a finals d’any. No és obligatori acabar-la
en el termini d’una semana. Cada ruta va acompanyada d’unes activitats complementàries per
descobrir els espais del recorregut.

RUTA NÚM 1
LLOC

CROMO

DESCRIPCIÓ

HORARI

133 - 134

LA PORXADA 2017

De dilliuns a divendres
de 8.00 h. a 20.00 h.

21 – 22

Paisatge GRANOLLERS
MEDIEVAL ( muralles )

53 - 54

SANT FRANCESC

Matins de dimarts a
dissabte, de 9.30 a 14
h; tardes de dilluns a
divendres, de 15.30 a
20h.

96

SALA TARAFA

Horari comercial

KMACU, 8

125

BM GRANOLLERS

Horari comercial

COOKIES PARADISE, 7

5

Ramader Neolític

Horari comercial

L’ELEFANT, 21

121

1es. ELECCIONS
DEMOCRÀTIQUES

Horari comercial

SC. AMICS DE LA UNIÓ, 20

95

Teatre Unió Liberal
(cantant)

LLIBRERIA SANTA ANNA, 9

31

Capella SANTA ANNA

TRAVESSERES
CAN JONCH, 19

104

AVIÓ SAVOIA

105

PORXADA BOMBARDEJADA

119

MANIFESTACIÓ

PL. PAU CASALS
LA MÚTUA, S/N
ESPÍ i GRAU
BIBLIOTECA CAN PEDRALS, 2

CORRÓ
LES FLORS, 1
TRAVESSERES

PL. CASERNA
Horari comercial

Matins de 9 a 13.00 h;
tardes, dimarts,
dimecres i dijous de
18.00 h. a 20.00 h.

SUGGERIMENTS DIDÀCTICS DELS CROMOS DE LA RUTA 1
(1) Biblioteca Can Pedrals. Cromos 21-22 i 53-54.
Sabies què...? La Biblioteca Can Pedrals va ser inaugurada el 1995 com a nova biblioteca
municipal de la ciutat. Ocupa un notable edifici construït al segle XVIII. Tanmateix, molts
granollerins i granollerines recordareu, en veure el cromo 96, que l’antiga biblioteca
pública de la ciutat era ubicada a hospital de Sant Domènec (l’actual Sala Tarafa), al
carrer Corró, un edifici amb orígens al segle XIV i que va ser el primer hospici de la vila.
Reconvertit en equipament cultural al segle XX, la primera biblioteca popular de la ciutat
va ser el 1926 en un sonat acte presidit pel rei Alfons XIII.
Per saber-ne més: http://www.granollers.cat/arxiu/recorregut-fotogr%C3%A0ficespais-i-conflictes-socials-i-pol%C3%ADtics-de-la-ciutat-al-final-del-0#fotos
Sabies què...? Sortint de Can Pedrals som just davant de l’antic convent de Sant Francesc
de Paula, un edifici construït a la dècada de 1580 per albergar una comunitat de frares
mínims, que hi van viure fins a la desamortització de Mendizábal de 1835, quan els béns
de l’Església van ser expropiats per l’estat. Aquests frares, que durant dos segles i mig
van formar part de la vida granollerina, vestien l’hàbit característic que veieu en els
cromos 53-54. Avui l’edifici és la Casa de Cultura Sant Francesc, seu de diverses entitats
de la ciutat.
L’anècdota | La sala d’actes que ocupa l’antiga nau de l’església dels frares va servir,
l’any 1987, per la gravació experimental de Televisió de Granollers. Va ser durant la Fira
de l’Ascensió d’aquell any. Aquí en teniu unes fotos! #1 #2 #3
(2) Les Flors (carrer Corró). Cromo 96
Badant per Granollers. Un ocell de pedra sobrevola el carrer Corró des de 1565. Es tracta d’una
gralla arrecerada en el finestral renaixentista d’una senyorial casa, a prop de l’antic portal de
Sant Antoni i Santa Elisabet. Si el trobeu, fotografieu-lo i compartiu la imatge amb nosaltres
(Twitter, Facebook i Instagram) amb l’etiqueta #cromosgranollers.
(3) Botiga Cookies Paradise (carrer Travesseres, 9). Cromo 5.
(4) Botiga l’Elefant (carrer Travesseres, 21). Cromo 121.
(5) Botiga Kamacu (carrer Travesseres). Cromo 125.
(6) Amics de la Unió. Cromo 95.
Sabies què...? La Societat Coral Amics de la Unió de Granollers és l’entitat en actiu més
antiga de la ciutat. Fundada el 1877 sota la influència del moviment coral impulsat pel
compositor Josep Anselm Clavé (1824-1874) arreu del país, Amics de la Unió va néixer
per acostar la música a les classes populars. Avui és una entitat de referència a nivell
nacional. Durant molt temps, l’entitat va ser coneguda com “els amics de Can Mariano”,
per la casa on s’ubicava.
(7) Llibreria Santa Anna. Cromo 31.

Sabies què...? Som just a l’antiga capella –desplaçada del seu emplaçament original– del portal
de Santa Anna, la porta de Granollers per agafar l’antic camí de Caldes de Montbui. A partir dels
segles XIII i XIV, Granollers s’emmuralla i disposa de cinc accessos: els portals de Sant Antoni,
Sant Roc, Santa Esperança, Sant Cristòfol i Santa Anna, al qual s’hi afegirà el petit Portalet al
segle XVI. Des del portal de Santa Anna va partir el protagonista del cromo 31 rumb a les corts
de Montsó: Joan Masferrer, elegit representant de Granollers a les corts que l’emperador Carles
reunia a la frontera aragonesa, va haver de defensar els interessos de la vila, com el dret a
encunyar moneda pròpia.
Troba l’enquadrament exacte de la imatge del cromo i fes-te una selfie amb la capella de Santa
Anna! Compartiu la imatge amb nosaltres (Twitter, Facebook i Instagram) amb l’etiqueta
#cromosgranollers.
Enigmes. Per què aquesta és la plaça de la Caserna? Mireu aquesta fotografia: enllaç.
Què hi ha avui en el lloc d’aquest gegantí edifici construït el 1852 i avui desaparegut?
Troba l’enquadrament exacte de la imatge del cromo i compartiu-la amb nosaltres responent a
la pregunta (Twitter, Facebook i Instagram) amb l’etiqueta #cromosgranollers.
(8) Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Cromos 104, 105 i 119.
Sabies què...? El Centre de Cultura per la Pau, inaugurat el 2008, s’ubica a l’antiga casa familiar
Can Jonch, un magnífic edifici modernista amb elements noucentistes construït l’any 1913. La
seva propietària, Adela Rocaverda de Furnó, va donar en herència la casa al farmacèutic i zoòleg
granollerí Antoni Jonch, qui dóna nom avui a l’espai.
Badant per Granollers. Can Jonch va ser construïda com a habitatge familiar de ciutat-jardí. Val
la pena badar pel seu jardí. En ocasió de la inauguració del Centre de Cultura per la Pau es va
plantar un plançó del roure de Gernika. Pocs anys després, s’hi va sumar un gingko carregat de
simbolisme: el gingko va ser l’única espècie arbòria a sobreviure a la bomba atòmica d’Hiroshima
de 1945.
Trobeu els arbres, feu-vos una selfie i compartiu la imatge amb nosaltres! (Twitter, Facebook i
Instagram) amb l’etiqueta #cromosgranollers.

