Carrer de la Princesa
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Carrer de la Princesa, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

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

41.60424
2.28437
440367
4606084

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:

08096-245
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
Recorre gairebé paral·lel al carrer de Roger de Flor de nord a migdia l'espai geogràfic de les
antigues hortes, des del carrer de Sant Josep fins al de Prat de la Riba, davant de ca
l'Umbert (GARCIA-PEY, 1990). Les 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. Pel que fa al seu aspecte presenten una estètica urbana,. En alguns casos, es
poden veure elements decoratius ceràmics o d'altres materials, seguint les modes
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estètiques del moment. Al costats dels edificis d'habitatges també apareixen altres de
tipologia industrial per hostatjar tallers i indústries Els edificis que s'han inventariat són els
que es relacionen a continuació: SENARS; 9, 11, 17, 21, 23, 25, 27 (edifici industrial), 73-75
(edifici industrial) / PARELLS: 8 (can Baldi), 16 (cantonada Menéndez Pelayo) 82, 84 (ca
l'Estanquer), 86

Història
La Roser Carreras Clavell va posar estanc a la plaça Caserna 8, que després traslladà al
capdavall de la carretera al carrer d'Alfons IV número 89, però va ser l'home el que es va
conèixer amb aquest motiu. Les cases a les quals han estat aquesta gent, els dos estancs i la
que encara viuen al carrer de la Princesa 84 se les anomenava ca l'Estanquer (GARCIA-PEY,
1990).
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