L’objectiu és gaudir de l’aventura i conèixer més la ciutat
La ruta 5 comença el 20 d’octubre 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. 5
LLOC

CROMO

DESCRIPCIÓ

HORARI

CAL QUIM, 8

120

ASSEMBLEA DE CATALUNYA

Horari comercial

ART-9, 9

71

ARRIBADA DE TREN A
GRANOLLERS

Tardes, de 15 a 20 h

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA, 10

113

SALVADOR LLOBET

Dimarts, dimecres i
dijous, de 19 a 21 h

ALIANÇA FRANCESA, 22

84

CAFÈ DE LA UNIÓ LIBERAL

De dilluns a divendres,
de 9 a 13 h i de 17 a 21
h. Dissabtes, de 9 a 12 h

CALÇATS TARRATS, 9

110

PLAÇA DELS PORCS
(MERCAT)

Horari comercial

PORTA, 10

89

FRANCESC TORRAS VILLÀ

Horari comercial

CARRER DE SANTA ELISABET

CARRER CORRÓ

PLAÇA LLUÍS PERPINYÀ

CARRER MALUQUER
CASA MARGARIT, MASCOTES, 18

3

ESPAI PA, 17

93

RECOLECTOR DE FRUITS DEL
BOSC
CONSTRUCCIÓ EDIFICI
AJUNTAMENT

Horari comercial
Horari comercial

CARRER JOAN PRIM
OSTRYA CELLER DEL FERRER, 177

18

CASTELL DE LA ROCA

Horari comercial

BORINOT ROS, 99

90

LLUM DE GAS

Horari comercial

IBÈRICS GRANOLLERS, 52

19

IMPOSTOS AL SENYOR

Horari comercial

34

PERE JOAN SALA

Horari comercial

49-50

PAISATGE MURALLES
MEDIEVALS

Horari comercial

13-14;
82-83

PAISATGE ALTA EDAT
MITJANA; MANIFESTACIÓ
OBRERS/ES ANARQUISTES

De dilluns a dijous, de
16 a 21 h
Divendres, de 17 a 21 h

TRAVESSIA LLEDONER
OS GALEGOS, 9

CARRER PRIMER MARQUÈS DE LES FRANQUESES
CA L’ILLA, 29
CARRER LLEDONER
CENTRE CÍVIC NORD, 6

GUIA DE LA RUTA 5
(1) Cal Quim (carrer Santa Elisabet, 8). Cromo 120
(2) Art 9 (carrer Santa Elisabet, 9). Cromo 71
(3) Agrupació Excursionista de Catalunya (carrer Corró, 10). Cromo 113
Sabies que...? L’excursionisme, Salvador Llobet i l’escola granollerina de geògrafs.
Sou a l’Agrupació Excursionista de Granollers, una històrica
entitat de la ciutat fundada el 1928. Salvador Llobet,
protagonista del cromo, en fou un dels impulsors. Llobet
(Granollers, 1908 – 1991) era fill de pagesos i va haver de
deixar els estudis quan encara era un nen per dedicar-se al
camp. Amant de l’excursionisme, va contribuir decisivament
a la formació de l’Agrupació. Sempre va pensar que tornaria
a estudiar. Dit i fet: amb 24 anys es matriculà als cursos de
batxillerat, amb 32 es llicenciava i feia classes de geografia a
la Universitat de Barcelona, institució de la qual arribaria a ser catedràtic. Doctorat
amb 36 anys, el seu nom es feu conegut dins del món acadèmic amb la tesi El medi i la
vida al Montseny (publicada el 1947), que introduïa a l’Estat espanyol la nova
metodologia de la geografia humana. Llobet és una de les figures cabdals del segle XX
granollerí: va contribuir a nombroses iniciatives, des de la fundació de l’Editorial Alpina
fins a la creació de l’Associació Cultural de Granollers.
(4) Aliança Francesa (carrer Corró, 22)
(5) Calçats Tarrats (Plaça Lluís Perpinyà, 9). Cromo 110
Badant per Granollers | La plaça de Lluís Perpinyà es coneix també com la plaça dels
Porcs. Després de l’enderrocament de la muralla de la ciutat, a partir de la dècada de
1830, aquest espai es va convertir en un dels punts nuclears del mercat dels dijous i
era, fins fa pocs anys, l’indret on es concentrava la venda del bestiar porcí. Mireu
aquestes fotos de l’Arxiu Municipal:

Busqueu els enquadraments de les imatges per comparar l’abans i l’ara, feu-vos una
selfie i compartiu la imatge amb nosaltres (Twitter, Facebook i Instagram) amb
l’etiqueta #cromosgranollers.

(6) Porta (plaça Lluís Perpinyà, 10). Cromo 89
(7) Casa Margarit. Mascotes. (Plaça Maluquer, 18) Cromo 3
(8) Ostrya Celler del Ferrer (carrer Joan Prim, 177). Cromo 18
(9) Espai Pa (Plaça Maluquer, 18)
(10)
Borinot Ros (carrer Joan Prim, 99). Cromo 90
Enigmes. Al llarg d’un tram important del carrer Joan Prim trobareu el model de fanal
clàssic de la ciutat. L’arribada de l’enllumenat públic d’electricitat, el 1913, marca un
abans i un després en la història granollerina, tant pel que aporta al progrés de la
ciutat com per tot el que simbolitza el nou sistema, els fanals de formes suggerents i la
companyia que subministrava el servei.
Aneu a la caça del fanal granollerí, fotografieu-lo i compartiu la foto amb nosaltres
(Twitter, Facebook i Instagram) amb l’etiqueta #cromosgranollers
(11)
Ibèrics Granollers (carrer Joan Prim, 52). Cromo 19
(12)
Os Galegos (Travessia Lledoner, 9). Cromo 34
(13)
Ca l’Illa (Primer Marquès de les Franqueses, 29). Cromos 49-50
(14)
Centre Cívic Nord (Lledoner, 6). Cromos 13-14, 82-83
Descobertes. El Lledoner, el barri de l’Hostal, es caracteritza per moltes coses, però,
sobretot, per guardar, sota una aparença discreta i serena, un llegat patrimonial
destacat. Seguint el carrer de Corró cap amunt, i marxant cap a la Carretera, a mà
dreta, el caminant topa amb una de les petites i discretes joies de Manuel Raspall,
l’arquitecte modernista que trobà al Vallès Oriental una font d’inspiració i un
reconegut modus vivendi com a arquitecte municipal dels ajuntaments de l’Ametlla, la
Garriga, Granollers o Caldes de Montbui. Al final del terme municipal, trobareu unes
casetes concebudes com a habitatges populars. Però, si de modernisme es tracta, cap
tresor lledonerenc com la casa de Joan Sanpera, nascut el 1840 al Lledoner i convertit en
un indiano que va fer la seva fortuna important productes d’Amèrica. Finalment, la joia del
barri, que hi dona un dels noms, és l’Hostal, punt de trobada històric i casa natal d’Anna
Maria Mogas.
Badant per Granollers | Trobeu els tres elements patrimonials del Lledoner: els
habitatges populars de Raspall, la Casa Sanpera i l’Hostal. Localitzeu-los, fotografieulos i compartiu les imatges 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

