Capella dels Sants Metges
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Carrer de Corró, 114, 08400-GRANOLLERS
A la sortida nord de l'antic nucli de Granollers

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.61211
2.28896
440757
4606955

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Capella Santa Esperança

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08096-46
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
Regular
Part de l'arrebossat de la façana ha estat repicat
(CUSPINERA et alií, 2001)
Legal
PEPHA nou, Núm. E-02
Fàcil
Religiós
Privada
Arquebisbat de Barcelona C/ Bisbe, 5, 08002-BARCELONA

Església parroquial de Sant Esteve
Campanar de l'església parroquial de Sa
Capella de Santa Anna / Portal de Caldes
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
dl., 01/10/2001 - 02:00

Capella edificada al camí de Corró. Edifici entre mitgeres, composat amb un únic eix
central, amb imposta per sobre el buit de punt rodó de la portalada. La façana és de paredat
arrebossat amb portal d'arc de mig punt, finestra rodona recercada amb totxo a sardinell,
coronada per un capcer amb sanefa de totxo que incorpora un campanar d'espadanya d'un
buit. La composició vertical de la façana té el contrapunt de la imposta de totxo a sardinell
que la subdivideix (PATRIMONI, 1985; CUSPINERA et alií, 2001).
Observacions:
Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. E-02..
Existeix un himne dels Sants Metges (GARRELL, 1960). A més dels elements relacionats
ressenyats a l'apartat corresponent la capella es troba també relacionada amb els altres
elements del carrer de Corró.

Història
La parròquia de Sant Esteve antigament era dividida en barris, dotats d'una petita capella
emplaçada als portals de la vila, com les de Sant Roc, Santa Esperança, Sant Cristòfol i Santa
Anna, la desapareguda de Santa Elisabet i a l'eixampla del segle XVI, la dels sants metges, fora
muralla. Actualment, a part el significat històric i les commemoracions anuals dels sants titulars,
les capelles no representen cap aportació pràctica a les funcions pastorals de la parròquia
(BAULIES, 1965). Sembla que la capella tenia una altra orientació abans de la dècada de 1940,
si parafrasegem a Amador Garrell: "la capella dels Sants Metges era bastida al mig del carrer, de
cara avall, tal com es veia fins l'any 1936" (GARRELL, 1960). Aquesta capella sembla que va ser
bastida el 1630 (CUSPINERA et alií, 2001). L'antiga capella feia una arcada al mig del carrer de
Corró i era, de totes les capelles de barri, la més nova. A la guerra de 1936 la capella va ser
enderrocada, i es va fer més humil a un costat. La capella estava situada al barri "dels Sants
Metges", a la part alta de la vila, dominada per fàbriques i indústries, raó per la qual la festa es
celebrava cada any el dissabte següent al dia assenyalat en el calendari per a honorar als sants.
Aquell dia tancaven les fàbriques i es paraven les indústries. La festa tenia com a ingredient
fonamental la visita a la font (la Font Verda, la de l'Escot o la de l'Estació) amb la provisió
corresponent d'unes branques d'acàcia o d'unes canyes verdes (GARRELL, 1960).
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