Carrer de Santa Esperança
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Carrer de Santa Esperança, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

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

41.60774
2.28802
440675
4606470

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08096-196
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval Modern Contemporani Noucentisme
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
dt., 01/01/2002 - 01:00

Descripció
Neix a redós de la Porxada i es dirigeix cap a la carretera passant per davant de la capella
que li dona nom (GARCIA-PEY,1990). Encara que curt és un dels carrers més utilitzats pels
granollerins. Encara que forma un conjunt unitari, dins seu destaquen el següents números:
SENARS 7 (segle XIX), 11 (casa noucentista de veïns de planta baixa i tres alçades), 13
(noucentista), 15 (capella) , PARELLS 2, 4 (el quatre), 6 (casa Bossy) , 8, 10 (1933,
noucentista), 12
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Història
Tancant l'antic portal de la Roca, està la capella de Santa Esperança, darrera de la qual s'obren
els corredossos que porten el mateix nom, i que arriben fins el carrer de Sant Roc. La carretera
va substituir el Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril el 23 de juliol de 1854. La segona línia de
ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. La conjunció d'aquests elements de comunicació va fer
que Granollers agafés una gran volada i iniciés el procés d'industrialització sense deixar de
banda l'activitat mercantil i l'agrícola , encara que va quedar molt minvada a partir del 1885
(SESÉ, 1987b). Aquesta puixança va fer que a principis del segle XX, Granollers es trobés
immers en un procés de renovació per incorporar els darrers avenços a la ciutat. Aquesta
renovació impulsada pel creixement econòmic té, també, el seu reflex en les noves
construccions que, com aquestes, es troben al centre de l'antiga vila medieval.
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