Església de Sant Francesc
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Carrer de Joan Prim, 08400-GRANOLLERS
A la sortida Nord de l'antic nucli de Granollers

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

41.61479
2.29034
440874
4607251

Classificació

Número de fitxa:
08096-231
Àmbit:
Patrimoni immoble
Tipologia:
Edifici
Estil / època:
Contemporani
Segle:
XX
Any:
1905
Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Inexistent
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Religiós
Titularitat:
Privada
Titular:
Arquebisbat de Barcelona C/ Bisbe, 5, 08002-BARCELONA
Fitxes associades:
Església parroquial de Sant Esteve
Església de Sant Julià
Capella Santa Esperança
Campanar de l'església parroquial de Sa
Capella de Santa Anna / Portal de Caldes
Capella dels Sants Metges
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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Edifici de planta basilical que es troba integrat dins d'un conjunt més ample d'instal·lacions
educatives i conventuals. L'església presenta planta de creu llatina, amb una nau principal i
laterals ocupats per capelles. Els vanos i l'estructura en general són de composició vertical,
combinant en els seus paraments la maçoneria de pedra irregular i el totxo. A la façana
principal destaca una rosassa circular al centre de la mateixa sobre la porta principal, així
com dues estructures de falses pilastres fetes de totxo que ajuden a donar verticalitat a la
composició de la mateixa. Exteriorment presenta contraforts laterals.

Història
Els Franciscans Menors Conventuals obrien convent i església, aquesta en funcions de quasi
parròquia del sector nord de la ciutat, el 1905, que resultà incendiada per la Setmana Tràgica
(BAULIES, 1986a). Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el
creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on estan representats els
moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort
procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució. El 1866 es va
dedicar el abans carrer d'Isabel II a Joan Prim, el qual el 19 d'agost del 1842 va visitar
Granollers, on fou rebut solemnement amb la banda del batalló de la caserna, en agraïment per
la gestió del traçat de la carretera (BAULIES, 1986b).
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