Avinguda Francesc Ribas
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Avinguda de Francesc Ribas, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

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

41.6132
2.29417
441192
4607072

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:

08096-216
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
dj., 01/11/2001 - 01:00

Descripció
Aquest carrer forma part de l'eixample granollerí en la seva part desenvolupada cap el
cantó N del nucli medieval, anant des de la Riera fins a pujar cap el camí de Cardedeu. Al
darrer quart del segle XIX tan sols estava constituït per petits nuclis de cases al mig de la
plana composada per hortes, camps i jardins, amb algunes tàpies que protegien les
propietats. Aquestes com altres cases construïdes entre finals del segle XIX i el primer terç
del segle XX eren edificis senzills, habitats majoritàmiament per obrers, construïdes entre
mitgeres, de planta baixa, o de planta baixa i pis, generalment amb una eixida posterior per
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al pou i safareig i algunes flors. Pel que fa al seu aspecte n'hi ha que encara recorden una
tipologia popular tradicional i camperola, al costat d'altres que presenten una aposta per
una estètica urbana,. Al costat d'aquests edificis ja es comencen a construir les primeres
cases de veïns amb alçades superiors. En alguns casos, es poden veure elements
decoratius, en el treball de fusteria, reixeria o amb aplicació d'elements ceràmics o altres,
seguint les modes estètiques del moment. Al costat dels edificis d'habitatges també
apareixen altres de tipologia industrial per hostatjar petits tallers i indústries de dimensió
mitjana, com la que hi ha al costat del carrer de Tarragona, al costat de la via. Els edificis
que destaquen dins del carrer són els següents: SENARS 11, 13 (tipologia tradicional de
planta baixa més dos pisos) / PARELLS: 34 (1891), 36-38 (reixes i fusteria de la planta
baixa), 40-45 (tipologia tradicional de planta baixa més dos pisos), fàbrica a la cantonada
dins del carrer Tarragona.

Història
Fins al 1880, les edificacions s'estenen al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, al
nord fins la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova
carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud
s'inicien el 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer
d'en Prim, i el 1866 es projecta el carrer de Ricomà, obert el 1872 (BAULIES, 1986b)..
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