
 
 

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

La ruta 6 comença el 27 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. 6 

LLOC CROMO DESCRIPCIÓ HORARI 

CARRER DE SANTA ELISABET 

SUBIRATS ALIMENTACIÓ, 12 42 BARTOMEU BRUFALT Horari comercial 

CARRER SANTA APOL·LÒNIA 

EL PATUFET, 12 128 PARELLA BLANCS I BLAUS Horari comercial 

CARRER ROGER DE FLOR 

DAU JOCS, 57 37-38 CONSTRUCCIÓ PORXADA Horari comercial 

JOIERIA CAMPS, 77 43 
BARTOMEU BRUFALT 
(PARLANT) 

Horari comercial 

PEIXOS PAQUITA, 87 106 
BOMBARDEIG DONES 
(PIANO) 

Horari comercial 

NATURHOUSE, 93  62 
ANNA BOIRONS “LA 
RAJOLERA” 

Dilluns, dimarts i 
dimecres 
Matí: de 9.15 a 13 h 
(excepte dilluns fins a 
12.15 h) 
Tarda: 16.30 a 19.30 h 

PLAÇA DE LES HORTES 

ÒPTICA GIBERT, 5 132 LA MITJA Horari comercial 

CARRER JOAN PERE FONTANELLA 

KLASS DANSA, 39 25 SOLDATS. GUÀRDIA Horari comercial 

CARRER PRINCESA 

MILNOTES, 36 20 JAUME II Horari comercial 

CARRER MIQUEL RICOMÀ 

NADONS – J. MARTÍNEZ, 2 109 ESCOLA FRANQUISTA Horari comercial 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GUIA DE LA RUTA 6 

 
(1) Subirats Alimentació (carrer Santa Elisabet, 12) 

(2) El Patufet (carrer Santa Apol·lònia, 12). Cromo 128 

 
Badant per Granollers | Som a l’entrada de la plaça Folch i Torres, un espai ple de 
sorpreses i secrets, com en Patufet que s’amaga rere unes fulles, ben abraçat al cistell. 
Aquesta escultura, obra d’Efraïm Rodríguez Cobos, és un homenatge al personatge 
infantil més conegut de la literatura popular catalana. La peça es va col·locar en aquest 
espai l’any 2003. 
 
Feu-vos una selfie amb en Patufet i compartiu les fotos amb nosaltres (Twitter, 
Facebook i Instagram) amb l’etiqueta #cromosgranollers 
 
 

(3) Dau Jocs (carrer Roger de Flor, 57). Cromos 37-38 

Enigmes. La ciutat és plena d’arbres que ens aixopluguen de la pluja, ens arreceren del 
sol esclatant d’estiu i ens saluden quan hi passem a prop en el nostre fer quotidià 
caminat per Granollers. Ben a prop de l’edifici de l’institut Antoni Cumella trobareu uns 
arbres molt propicis per a l’amor... 

Trobeu els arbres, identifiqueu-los, feu-vos-hi una selfie i compartiu la imatge amb 
nosaltres! (Twitter, Facebook i Instagram) amb l’etiqueta #cromosgranollers 

 
(4) Joieria Camps (carrer Roger de Flor, 77). Cromo 43 

(5) Peixos Paquita (carrer Roger de Flor, 87). Cromo 106 

(6) Naturhouse (carrer Roger de Flor, 93). Cromo 62 

Sabíeu que...? |  La protagonista del cromo 62 és Anna Boirons, “la Rajolera”, que bé 
podia ser pel seu malnom un precedent bruixot de la festa major de Granollers. Però 
no. La Rajolera era una granollerina de primers del segle XVII. Ella, juntament amb set 
dones més i dos homes, van desfilar un fred dia de novembre de 1619 cap a un turó 
allunyat de les muralles de la capital vallesana, vora la Torre de Pinós. Avui, el Puig de 
les Forques, un dels punts més alts de la ciutat amb 214 metres d’altitud sobre el nivell 
del mar, saluda l’entrada a la capital des de la carretera que baixa de Cardedeu fins a 
l’Hospital. Però el 1619, aquell ara assolellat parc amb indicadors que apunten als cims 
del Vallès, fou el lloc triat pels regidors de la ciutat per instal·lar la forca on la Rajolera, 
l’Elionor, la Ramoneta i fins i tot dos homes com en Joan Llarg i en Jaume Fonolleda, 
moririen davant la mirada dels seus convilatans acusats de bruixeria. 

(7) Òptica Gibert (plaça de les Hortes, 5). Cromo 132 

En els darrers quaranta anys Granollers ha crescut a gran velocitat. L’espai on ara us 
trobeu era, a la fotografia de 1977 de Pere Cornellas que aquí veieu, un gran 
descampat a quatre passes del riu. A l’esquerra, el grup d’habitatges Primer de Maig. A 
la dreta, una extensa superfície d’horta! 



 
 

 
(8) Klass Dansa (carrer Fontanella, 39). Cromo 25 

(9) Milnotes (carrer Princesa, 36). Cromo 20 

(10) Nadons-J. Martínez (carrer Miquel Ricomà, 2). Cromo 109 

Sabíeu que...? | Miquel Ricomà, que dona nom a l’històric carrer del centre de la 
ciutat, fou un dels personatges més internacionals del Granollers medieval. Nascut a la 
nostra ciutat a començaments del segle XIV, va estudiar lleis i, aviat, es va traslladar a 
Avinyó, que aleshores era la cort dels papes. Allà visqué un ascens meteòric fins 
esdevenir un dels principals consellers dels pontífexs. Fruit de la seva posició, va 
obtenir reconeixements i honors importants: fou nomenat bisbe de Vic i, més tard, de 
Barcelona. Va emmalaltir durant la temible pesta negra de 1348, però, contra els 
signes de la pitjor malaltia de la història d’Occident, va sobreviure i acabà els seus dies 
al palau episcopal de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

