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PRESENTACIÓ DE L’ALCALDE

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Centelles edita un nou volum de la
1900. Enguany, en el marc dels actes de Sant Jordi, es manté la presentació
del tercer volum dedicat a l’urbanisme i els serveis. Un llibre que, des de la primera
comptar amb una historiadora i arxivera que custodia els documents i que
Aquest any, la portada és una obra de l’artista local Josep Musach i Bellver.
la recent inauguració d’una exposició seva al Centre d’Art el Marçó Vell. Dos
exemples de la seva vitalitat i de les seves aportacions culturals a la vila. Poso
local, molts dels serveis dels què disposem a la vila s’han consolidat i creat
rança de crear-los i mantenir-los. En molts casos acaba essent un servei de

Englobar en un mateix llibre l’evolució urbanística i els serveis és evidenciar
que per viure i conviure en un poble, com és el cas de Centelles, és necessari que l’evolució de carrers, places i equipaments s’adeqüi a la generació
d’espais que garanteixin llocs de treball i activitat econòmica i que els serveis
estiguin adaptats i donin resposta a les necessitats locals de cada moment. Un
exemple molt il·lustratiu és que l’any 1900 hi havia a la vila 1.985 habitants i
l’any 2020 n’érem 7.513. Clarament, aquesta evolució de la població ha requerit
evidencia com evolucionen les societats i com, amb aquest procés, s’incorporen valors com el respecte al medi ambient que en condicionen la prestació i

-
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No podem obviar que amb els anys la normativa urbanística també ha evolucionat i ha possibilitat i vetllat per creixements més harmonitzats, preservant i
posant en valor les persones i les seves necessitats (zones verdes, habitatge
el creixement i a la garantia de l’interès públic en aquests desenvolupaments.
Aquest vincle necessari entre l’interès públic i el privat explica, entre altres motius,
del segle XX, Centelles tindria 13.000 habitants, i actualment encara no hi hem
municipi, disposar de nous aparcaments o adaptar les necessitats d’habitatges
i serveis a les noves demandes socials.
teix el seu escrit; a l’historiador Pep Rovira per explicar els precedents històrics
d’aquest creixement de la vila, i a M. Dolors Bernal la seva coordinació, les

darrere l’evolució d’un poble hi ha moltes persones que en són responsables.
creixement que es possibilita.
Josep Paré Aregall, Alcalde de Centelles
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URBANISME S.XIX I INICIS DEL S.XX

2.1. INTRODUCCIÓ
El present escrit té la intenció de desenvolupar els elements generals que varen
mostrar alguns serveis o projectes que estan molt lligats a l’urbanisme. Hem

Durant el segle XIX i bona part del segle XX quatre elements varen marcar
l’urbanisme del poble:
1. La inestabilitat social i política.
2. La construcció de noves vies de comunicació: La construcció
del tren i de la carretera cap a Barcelona, de la carretera de
Sant Feliu de Codines i d’altres.
3. Les noves activitats econòmiques: Les derivades de l’es4. Els nous serveis.
Durant el segle XIX i bona part del segle XX el Regne d’Espanya, Catalunya i Centelles
varen viure un període de molta inestabilitat provocada per campanyes o accions
militars que varen abraçar tot el territori interior o exterior (colònies). En aquest punt,
també hem d’incloure la intervenció política de l’exèrcit sobretot a partir dels cops

A) Guerres civils: 1827 (Guerra dels Malcontents); 1833-1840
(1a Guerra civil); 1846-1849 (2a Guerra civil); 1872-1876
(3a Guerra civil); 1936-1939 (4a Guerra civil).
B) Invasions: 1808-1814 (Guerra del Francès); 1823 (Invasió del
100.000 “Hijos de San Luis”)
C) Guerres exteriors: Guerra Gran (1793-1795); Guerres d’indepenanys a Cuba (1868-1878); Guerra d’independència cubana (1895-

de molta inseguretat per als joves que ho patien. Un de cada cinc joves mascles
havia de passar un llarg període en el servei militar, moltes vegades lluny del
6

evitar entrar al servei militar pagant una quota molt alta. La durada del servei
militar era molt llarga. Per això, aquest sistema era conegut com un impost

i XX molts joves de Centelles varen optar per aquesta opció. Aquests joves es
veien obligats a amagar-se o exiliar-se. Aquest sistema, després de la Setmana
servei de soldats de lleva.
increment de la població centellenca el segle XIX.
D) El bandolerisme: Fins l’any 1876, els camins eren insegurs
pels assalts dels carruatges o de persones per bandolers, que
s’emportaven de manera violenta tot allò que consideraven
valuós pels seus interessos. Val la pena assenyalar que moltes partides carlistes eren considerades per la premsa liberal
com a partides de bandolers. Aquest element devia quedar en
Canet va escriure una obra de teatre i representada a l’any
1925 als Maristes de Centelles amb el títol “La noblesa del
cor” on descriu el segrest d’ una persona per un grup de ban1. Una
Nacional d’aquell moment.2
Amb l’arribada del tren (1876), aquesta tensió va disminuir, tot i que a vegades
augmentar de manera evident en aquest territori.
Una de les característiques importants de la inestabilitat social i política era que
carrer Nou, la Plaça i el carrer Socós amb criteris renaixentistes.
murallada com el carrer Jesús, el carrer Collsuspina o més endavant Barceloneta, el
de Sant Martí, el de Sant Jaume, la baixada del Vapor, i el carrer del Fortuny o de Sant
Mamet. Aquests nuclis exteriors sorgiren segurament durant els segle XVII i XVIII
1
2
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a l’empara d’un cert creixement econòmic (indústria artesanal llanera) i la majoria
d’ells a redós d’un camí que portava a Barcelona, Collsuspina o Vic. Per la seva
ubicació, aquests nuclis varen ser víctimes, a vegades, de la violència de les lluites
armades. Un exemple és l’assalt d’unes tropes a l’ any 1837 al carrer Jesús i que va
recollir el diari “El Vapor”.
“Igualmente ha recibido S.E. otra comunicación del governador
de Vich fecha 10 del actual en que le manifiesta, que los nacionales de Centellas y Argentona, salieron en el dia 7 del mismo
en persecución de unos 100 hombres de las gavillas de Cavall
y Gomez, y los hostilizaron hasta el pueblo de los Hostalets,
donde se reunieron los facciosos con el número de ella que
contaba de los infantes y 30 caballos, los cuales atacaron en
la misma tarde al pueblo de Centellas logrando introducirse
en la calle llamada de Jesús, estramuros de dicha villa, donde
cometieron los mayores escesos por espacio de media hora
en las casas de los patriotas, hasta que reunida la guarnición,
se arrojó sobre ellos una compañía de nacionales, haciéndoles
abandonar cobardemente la calle, con pérdida de 4 muertos,
entre ellos el titulado oficial, 10 heridos y 3 caballos, habiendo
tenido por nuestra parte la desgracia de haber salido heridos,
los nacionales José Soler, Ramon Rayo y Ramon Vila.” 3

“Por quanto la tranquilidad de los pueblos de esta provincia se
halla amenazada por varias gavillas facciosas que la perturban so pretesto de variar el sistema constitucional, y como las
Autoridades son responsables al Gobierno, de resistirse contra
aquellos, y de mantener y defender a toda costa las instituciones vigentes: Por cuanto convocado y congregado al efecto el
Ayuntamiento presidido por el Sr. José Pou, alcalde constitucional, ha acordado: Que para mejor poder defender esta Villa
de los enemigos, se construyan inmediatamente las Puertas a
sus portales, y que se haya una Banzera (paraula il·legible) en la
subida de Casa Crivillers, y otras si se consideran hacederas en
el caso: Que se haga una visita a todo alrededor de la Villa para
inspeccionar si estan aseguradas todas las puertas y paredes
que forman muralla. Que todas las casas por su detras esten
bien serradas sus puertas baxo responsabilidad pecuniaria y
personal; formándose (…) al habitante de qualesquiera casa

3 El Vapor, 23 de juliol de 1837, n. 83.
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que por ella los enemigos se internen en la Villa; que se haga un
pregon inmediatamente prohibiendo la ausencia de esta Villa á
todo hombre que se de diez y seis a sesenta años de edad, baxo
las mismas responsabilidades sobre expresadas....Ausente el
Síndico Joan Salgot. Benito Valldeneu, secretari.4”

Per altra banda, les cases particulars havien de tapiar totes aquelles obertures

civil (1846-1849) i la tercera guerra civil (1872-1876).
emmurallat:
1. El Portal, la Torre o la Torrassa (actual Arc de l’Ajuntament).
2. El carrer de Sant Antoni.
3. El carrer de Sant Joan, carrer d’Amunt o carrer Gran.
En aquestes entrades i sortides segurament hi havien unes portes per a millorar
l Portal, en tenim notícies; de les
durant bastant de temps. Hi havia una persona que obria i tancava les portes.
Un exemple, l’any 1840, acabada la 1a guerra civil (1833-1840), l’Ajuntament
pagar a José Fortuny, caporal de la Milícia, perquè obrís i tanqués les portes5.
neral va donar permís per tenir les portes obertes dia i nit i que la gent pogués
rien de tornar a tapiar6.
Els carrers eren estrets i pocs adaptats a les noves necessitats, excepte el carrer
Nou, el carrer Socós i el carrer de Sant Joan, que tenien una certa amplada.

molt més amples, d’acord amb les noves necessitats i amb l’augment de la població i de l’estiueig.

4 Acta de l’Ajuntament de Centelles, 31 de maig de 1822.
5 Acta de l’Ajuntament de Centelles, 4 de setembre de 1840.
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2.2. ARRANJAR ENTRADES I SORTIDES AL NUCLI URBÀ.
2.2.1. El carrer de Sant Antoni
obrir una nova obertura al carrer Hospital, que permetia comunicar la plaça
Major amb el carrer Marquès de Peñaplata.
Es va desplaçar la capella que hi havia al mig del carrer Hospital i es va col·locar
en un nou emplaçament on resta actualment (capella de les Escoles dels Sagrats
Cors). El Corresponsal de “La Vanguardia” ho anunciava d’aquesta manera al
mes de juny de l’any 1901:
“Desde Centellas (25 junio 1901)
Señor Director de LA VANGUARDIA.
(,,,) En breve se abrirá al tránsito público la calle del Hospital en
enlace con la del Marqués de Peñaplata, á cuyo fin se efectuará
el derribo de la iglesia de Religiosas Carmelitas; levantándose
otra de mayor capacidad y con fachada á la nueva vía. Con esta
mejora, además de ser útil para el tránsito en aquella barriada,
ganará mucho la higiene, tanto en el benéfico Asilo como en las
casas cercanas al mismo.
(...) El Corresponsal.” 7
Crida l’atenció que la nova església estava orientada nord-sud quan la majoria
de construir esglésies (est-oest) prové de l’edat mitjana.
Aquesta nova obertura es devia convertir en l’entrada o sortida principal dels carruatges o persones ja que El Portal devia estar en condicions lamentables o en
“ (…) Si le hace falta algun detalle mas procuraremos complacerle,
al mismo tiempo le mando un pequeño croquis aún que no es bien
exacto del trazado de carretera y paseo com VD. ya vera, la calle
Hospital es la que pasan los carruajes y demás (…)”. 8

2.2.2. El Portal del Carrer Sant Joan, del carrer Amunt o carrer Gran
Una altra entrada/sortida era del carrer Amunt (carrer Sant Joan actual). En
aquest cas no tenim notícies sobre la seva construcció. Segurament el lloc
7 La Vanguardia, 26 de juny 1901. p. 2.
8 Carta de José Boix a Jeroni Martorell. AHMB. Fons Jeroni Martorell.
10

originari d’aquest portal estava a redós de la capella del Socós. La construcció
Un altre tema important és la creu que acompanyava el portal del carrer Sant
Joan. Aquesta creu estava ben bé al mig del carrer; per tant, era una nosa per
a la circulació, sobretot per als carros.
De manera pública el tema de l’enderroc o desplaçament es va iniciar pel gener
a la Diputació de Barcelona l’enderroc del Portal i de la Creu del carrer Sant
a la “Gazeta Montanyesa
“CENTELLES
Ahir divendres siguerem agradablament sorpresos veyent
cambiada la creu de terme que de dos segles ençà s’aixecava
al mitx de lo que avuy es carrer de Sant Joan d’aquesta vila.
en algunes èpoques amenaçat de ferla desaparèixer, si be aquesta
resolució hauria merescut la protesta de tots els centellenchs que
tenim a orgull esser católichs.
Em plau ara dir, que posats d’acort el molt digne Sr. Ecónom ab nostre benvolgot(sic) Arcalde obtingueren el beneplàcit del estimat y
sabi Prelat d’aquesta diòcesis per treure l’esmentada creu que
com diem estava enclavada al mitx d’un dels principals carrers
que’s a la vegada carretera provincial de Sant Feliu de Codinas,
traslladantla a uns 50 metres mes avall en lloch mes ample y
accident pels carruatjes y automóvils especialment de nit.
Tenim la seguretat de que aqueixa reforma ha merescut l’aplauso
de tots els vilatans y per això tots donchs ne resta. Agrahits al Ilm.
Sr.Bisbe, Rvn. Ecònom y Alcalde que s’han desvetllat per portar a
cap la millora ja fa molt temps desitjada per la població. X 9“
varen arribar a un acord pel seu trasllat, mentre que en el tema del Portal no
sonatges sobre aquest tema.

9
de 1911. Vespre. p. 2. I també La Publicidad, 15 de març de 1911. Matí, p. 3. En aquesta última notícia es
demana el trasllat de la Creu del Passeig.
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Pere Barnils i Giol (1882-1933) al seu llibret “Les Creus de Centelles” va dedicar un poema a la creu amb motiu de les Festes Constantinianes el dia 21 de
setembre de 1913 a Centelles:
XI
La creu del carrer d’Amunt
Al Sr. Isidro Arenas
La creu del carrer d’amunt
no es antiga molts pensen;
té cent setanta dos anys;
pró ha passat moltes tragèdies
i així, no té res d’estrany
que fassi cara de vella
Avans vivia al carrer
guardiana diligenta;
de bon principi al bell mig,
i al fer-se la carretera
com un tendre arbre gentil
plantat sobre una gleva,
davant de can Pau Parat
la ván acostar a l’acera.
Llavores al cim del braç
tenia un adorn de ferro
com d’ales de serafins,
com fullam de passionera,
com de núvols perfumats
que acullíen nostres resos.
Llavores l’arbre sagrat
era vigorós i recte
com l’esperit dels centellenchs
quan van arborar-lo amb fermesa;
i era’l sòcul revingut
i treballada la pedra
i era’l final obligat
de les professons que’s feien.
Més tard algun mal criat
ajudat del temps que sega,
va lograr esquixar l’adorn
a cops de puny o de verga
deixant-n’hi sols la meitat
com la d’una ala que penja.

12

Després l’arbre’s doblegà
amb l’esgarrifosa empenta
d’un carruatje mal guiat,
o d’un cor no massa verge,
i el sòcul và escostronà’s
com la paret que s’aterra.
Per salvar-la de més cops
de vila la varen treure,
duent-la fora’l portal
a l’entrant de la carretera
prop la font de can Cristina
arrambada a la cuneta.
Quan se fan les pofessons
prou s’hi arriven els clergues
a saludar-la amb amor
i a dur-li perfums de festa;
però el poble trenca´l vol
on l’havia vista sempre,
davant de cán Pau Parat
acostada an a l’acera.
I la creu se va migrant
abandonada i deserta,
quan veu que la gent no hi va
tenint-la tant a vorets
La creu del carré d’amunt
no es antiga com molts pensen,
té setanta dos anys,
prò ha passat moltes trageries
i aixis no té res d’estrany
que fassi cara de vella10.
Segons el poema, la Creu tenia una data,1741. Aquesta seria la data de la seva
instal·lació.
El llibret de “Les creus de Centelles” va tenir el seu origen en l’acte literari-musical
més de les Festes Constantinianes a Centelles.
creus que eren presents a Centelles en aquell moment. Aquestes eren: La Creu
dels Aubats (a na Teresa Codina de Sors); La Creu Grossa (al Sr. E. Segarra);
La Creu al Coll (al meu pare); La Creu del nostre Jesús de Nazareth (a na
10 Barnils, Pere: Les Creus de Centelles. Barcelona. Fills de J. Jesús impressors. 1913. p. 24.
13

Antonia Bardols?); La Creu dels intunperis (a en Josep Riera); Les Creus del
Via-Crucis (a en Antón Grassetas); La Creu dels Dolors (a la meva mare); La
Creu del Passeig (als meus amichs Anton i Aleix Estabanell); La Creu de la Torra
(a en Joan Puigdollers); La Creu del Cementiri (a l’Excm. Sr. Bisbe de Vich Sr.
D. Josep Torres i Bages); La Creu del Carrer Amunt (al Sr. Isidro Arenas); Les
Creus Anònimes
La Creu del Passeig com la cantaré
d’aquí un parell d’anys (a la colònia estiuenca).
es Coromines.

2.2.3. El Portal, la Torrassa o la Torre

la Mancomunitat de Catalunya. L’arquitecte Jeroni Martorell i Tarrats (18761951), del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de Catalunya de
del desembre de 1928.11
el balcó després de la Guerra Civil. Miquel Mirambell i Abancó en un llibre publicat per l’Ajuntament de Centelles amb el títol “El vi nou en fustes velles es
fa millor”, publicat l’any 2017, exposa l’evolució de l’intent de destruir el Portal
i la seva reconstrucció.

2.3. OBERTURA DE NOUS CARRERS O BARRIS
per a construir residències per l’estada de la colònia estiuenca i per adaptar-se
carrers o vies de comunicació. El carrer Marquès de Peñaplata, el carrer Sant
Josep, les Coromines, la carretera de Sant Antoni i el Bell Esguard en serien
els exemples més evidents.

2.3.1. Carrer Marquès de Peñaplata
estiuejants amb bon poder adquisitiu per a construir cases d’alt nivell. Calia

11
seva evolució.
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punt de trobada, de passeig, d’entrada o de sortida per a moltes persones. De
l’estació han desaparegut el gran dipòsit d’aigua, la grua, el magatzem, el moll,

El carrer Marqués de Peñaplata anava destinat a atreure, entre altres coses, un públic estiuejant. A més a més, es pretenia apropar el carbó d’Ogassa a Barcelona
i deixar de banda la dependència del carbó anglès. L’arribada del tren l’ any
sessin els ulls en les poblacions per on passava el tren per poder passa-hi
l’estiu o temporades (“Pilar Prim”, una novel·la de Narcís Oller (1846-1930); els
Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalanes
els anys 1882,1884,1891)”. Les aigües medicinals eren un bon reclam. Calia
sortides... Un exemple d’aquest últim punt una notícia apareguda al mes de
maig de 1885 al “Diario de Barcelona
Miquel del Fai amb carruatges i en un sol dia12, o bé la recerca d’aigües que
La Diputació Provincial de Barcelona va aprovar els anys 188513 i 1886 14 una
15.
L’any 1892 l’Ajuntament de Centelles va donar nom a aquest nou carrer. El va
en aquells moments:
“El Ayuntamiento de Centellas ha dado el nombre del Marqués de
Peñaplata al paseo que va del pueblo á la estación. Este acuerdo
lo tomó aquella Corporación municipal en agradecimiento de los
trabajos que el general Blanco ha hecho por aquella villa. La ceella asistió el Ayuntamiento y demás autoridades de Centellas.16”
El Marquès de Peñaplata (1833-1906)17, de nom José Blanco y Erenas, era un
seva mort. La seva activitat militar es va centrar en tres punts:

12 Diario de Barcelona 3 de maig de 1885, p. 5379.
13 El Diluvio. 20 de gener de 1885, Barcelona, n. 171, p. 5036.
14
n. 91. Edició Tarda, p. 3.
15 El Diluvio, 21 de març de 1886, n. 83, Edició tarda, p. 2430..
16 La Vanguardia, 22 de març de 1892 o Gacetilla:“El Diluvio” 22 de març de 1892, Barcelona. n. 82, p. 2480.
17
d’octubre de 2016.
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A) Va intervenir en la Guerra Civil de 1872 1876, al País Basc, a
Navarra i a Catalunya on va obtenir els seus ascensos militars
més importants com el títol de Marquès de Peñaplata18 per a
recordar la batalla entre liberals i carlins que hi va haver al cim
de la muntanya Atxuria o Aitz Txuri o Peñaplata de 757 metres
(Navarra)19. La derrota va suposar la retirada de les tropes carlines d’aquest territori, amb la qual cosa es va donar per acabada la
Tercera Guerra Civil (1872-1876).

ben valorada i recordada i així es pot comprovar en els comenl’any 1906.
C) Va comandar les colònies de Cuba i Filipines, que al segle XIX
-

cop començada la rebel·lió que va acabar amb la independèngeneral Blanco va haver d’entregar l’illa als EUA. La seva actuació
va ser molt criticada i va haver de donar explicacions al Senat per
la seva gestió a Filipines i a Cuba. Sembla que, totalment amargat,
es va retirar a casa seva, va morir l’any 1906 a Madrid i va ser enterrat
a Barcelona, per respecte a una de les seves últimes voluntats.

sembla que recuperant-se d’ alguna malaltia20.
El punt d’arribada i sortida era l’estació de Centelles i després segurament

18 La batalla al cim (756 m.) del Peña Plata ( Atxuria o Arxuria, en euskera), muntanya basca situada en la vall
A conseqüència de la victòria se li concedí el títol de Marquès de Peña Plata.
19
com Peñaplata. En aquest treball seguirem el nom de Peña Plata.
20 La Vanguardia, 11 de juliol de 1890.
16

“Nuestra distinguida amiga la Excma. Sra. Marquesa de Peñaplata,
esposa del Capitán general de este distrito, se encuentra desde
hace algunos días en la. encantadora posesión denominada
«El Saró» (sic), cuyo dueño, el rico propietario de San Quirico
de Safaja, don Ginés Saró, no descansa por hacer más agradable la permanencia de la ilustre dama.
La posesión citada se halla próxima á San Miguel del Fay, uno
de los puntos más pintorescos del Principado, cerca de la carretera de San Feliu de Codinas á Centellas, aun en construcción, pero que sin embargo presta ya muy buenos servicios,
gracias á la amabilidad de los señores don Vicente Piera y don
Luis Cusi, contratista y encargado que son respectivamente
de las obras, y á los cuales se hallan muy agradecidos los habitantes de la comarca donde gozan de grandes y merecidas
simpatías.21“
Al juliol i agost de 1890,1891 22 i 1892 23 tenim notícies d’altres estades.
rament el marquès de Peñaplata hi va intervenir:
24.

servei militar.
- Centelles a la dècada dels 80 no era una bassa d’ oli. Hi havia una
encrespats per diverses raons: eleccions manegades, amotina25 i causes
judicials.
26

21 Crònica, La Vanguardia, 3 d’agost de 1882, p. 4928.
22 El general Blanco. Preparativos para la lucha, El Imparcial, dimecres 16 de novembre de 1891, p. 3.
23 Notas Locales, La Vanguardia, 30 de juliol de 1892.
24 Pladevall, Antoni: Centelles, Aproximació a la seva història. Ajuntament de Centelles, 1987, p. 275.
25 La Veu de Catalunya, Barcelona, 19 VI 1892; n. 25; any II; p. 299.
26 Pladevall, Antoni: Centelles, Aproximació a la seva història. Ajuntament de Centelles, 1987, p. 275.
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“No podía menos de ser, como fue, una expresiva manifestación
de duelo el entierro del ilustre y pundonoroso general don Ramón
Blanco y Erenas.
Durante toda la noche dieron guardia al cadáver, en la capilla ardiente improvisada en la estación, guardias de seguridad y municipales.
Hasta la hora del entierro fueron recibiéndose otras varias coronas (…).
Poco después de las diez, y a los acordes de la Marcha Real,
fue el féretro trasladado hasta el armón de artillería preparado
al efecto, rindiéndole los honores una compañía del regimiento
infantería de Alcántara con su bandera enlutada, como los tambores, las cornetas con sordina y el arma á la funerala.
El público, que se había estacionado frente á la estación de Francia
y á lo largo del trayecto, era numeroso (…)
No vamos á intentar siquiera el enumerar las personas, así civiles
veces se habrá dicho con mayor razón que cuanto en Barcelona
hay de notable se juntó en compacta manifestación. (…)
En la iglesia de la Merced se cantó el último responso y luego continuó la comitiva hasta la plaza de Palacio, donde se despidió el duelo.
féretro en columna de honor.
El cadáver del que fue ilustre caudillo quedó depositado en el cementerio del S.O., donde recibirá provisional sepultura hasta que
¡Descanse en paz el pundonoroso general, que tan leales simpatías
supo crearse y conservar en la capital catalana! 27“
La seva mort va ser recollida en altres punts del planeta, com en una revista
de Buenos Aires, “Caras y Caretas”, al mes de maig de 1906.28
Més endavant el carrer Marquès de Peñaplata va ser dividit en dos. A la part
negocis o associacions com el Foment Catòlic, La Societat Coral La Violeta

27 La Vanguardia, 8 d’abril de 1906, p. 2.
28 De España.- Fallecimiento de los generales Blanco y Cerero, Buenos Aires, Caras y Caretas, 12 de maig de
1906, p. 4.
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i molt a prop El Casino, La Fonda Giol, Can Pequeño o La Fonda del Gall, que
varen convertir aquest espai en un centre de diversió, de trobada, de reunió i

recció Sud-Nord tenen unes característiques modernistes o noucentistes.

i l’any 1934 es va tirar graveta als carrers
trucció de les voravies l’any
Peñaplata i Anselm Clavé amb la intenció d’enquitranar-los30
plament del pont de can Janet.
1902 29

2.3.2. Obertura del carrer Sant Josep
L’ordenació del carrer Marquès de Peñaplata va arribar al seu límit. L’obertura
d’un nou carrer i la carretera de Sant Feliu van suposar una millora en les copoblació i els estiuejants.
Al juliol de 1909 es va tornar a insistir en l’obertura del carrer Sant Josep i del
“Una altra de les millores que’s portarán a cap dintre poch es
l’obertura d’un nou carrer que anirá desde’l carrer de Sant Joan
“Las Corominas”.
Per atendre els gastos que ocasionará aquesta reforma tant i portant, s’ha obert un...als pochs dies, y que també servirá per les obres
de la carretera que s’ha de fer desde’l Passeig, ahont agafará la caAntoni, ahont enllassará ab la del Estat de Barcelona a Puigcerdá.
Aquesta carretera anirá a cárrech de la Diputació, peró l’Ajuntament
sar y tindrá un kilómetre d’extensió, escursant el camí que havien
de fer els carruatges, que tenían que fer una volta de casi una hora.
Dies passats vingueren els enginyers de la Diputació y plantaren ja
les senyals per ahont ha de passar la carretera.31“

29 Desde Centellas ( 30 de novembre de 1902), La Plana de Vich, 4 de desembre de 1902, n. 179.
30 Centelles, Gazeta de Vich, 21 d’abril 1934, any XXXI, n. 4337 p. 3.
31 Gazeta Montanyesa, 10 de juliol de 1909, any V, n. 374.
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a l’altura del carrer Sant Joan:
“S’està fent ja els planols del carrer que s’ha d’obrir y tot fa esperar que no trigarà molt a comensar las obras de enderrocar la
primera casa que vingui senyalada en dits planos que corren a
cárrech del arquitecte senyor Raspall32“
donava al carrer Sant Joan i que va donar peu a l’obertura del nou carrer (Sant Josep):
“...ja s’ha firmat la escriptura de la venda de la casa que ha
de tirar-se a terra per obrir el nou carrer y un d’aquests dies
començaran les obres corresponents;...33“
A principis de març varen començar les obres. Un diari de Madrid ho explicava
d’aquesta manera:
“...También la semana próxima se comenzará el derribo de las casas
comprendidas en el plano de ensanche de esta población, abriéndose
necesarios hoy en nuestra villa para remediar la crisis que empezaba
á enseñorearse de la misma; una vez abiertas las nuevas calles y arregladas las otras, como se intenta, nuestra villa será una de las mejores
de Cataluña por su buen clima, por sus abundantes aguas, por sus
buenas vías de comunicación directa con Vich y Barcelona, por contar
ya con iluminación eléctrica y otras muchas cualidades, que contribuyen á que durante el verano tengamos entre nosotros una
numerosa colonia de forasteros, que esperamos ver aumentar cada
año, pues á esto van encaminados los trabajos de la Comisión nombrada por nuestro Ayuntamiento. — Corresponsal.34“
El 16 de març de 1910 “La Gazeta Montanyesa
“ Ha quedat ja obert el pas pel nou carrer projectat; una gran
part de la població té molt directa el pas pel nou carrer y no ha
de pujar els grahons de les escales de la pasarel.la i com tot lo
del mon té els seus contradictoris y partidaris35.”
-

32 Gazeta Montanyesa, 27 d’octubre de 1909, any V, n. 404.
33
34 El Correo Español, 1 de març de 1910, p. 3.
35 Gazeta Montanyesa, 16 de març de 1910, any VI, n. 444.
20

2.3.3. Les Coromines
L’obertura del carrer Sant Josep, la carretera de Sant Feliu i el projecte de la carretera
construir cases per atendre la demanda d’habitatge dels estiuejants. Unes, més

2.3.4. Bell Esguard36
El Bell Esguard va ser un barri residencial més orientat cap als estiuejants i així
moment. Un dels impulsors va ser Josep Falgueras Pujol. “Va ser construït sobre un
projecte de 1922 i les seves primeres torres es varen fer entre 1924 i el 192837.”
grans, amb ornaments per marcar una distinció ben clara. Al barri s’hi entra per

2.4. NOVES VIES DE COMUNICACIÓ
El nou ordre econòmic, el capitalisme, necessitava una millora en les
vies de comunicació per a desenvolupar tant la producció com el consum en
aquests territoris. Era un element indispensable. El tren i les carreteres van
tenir un gran protagonisme en aquest sentit.

2.4.1. La construcció del tren: Barcelona-Sant Joan de les Abadesses
L’any 1761 es varen descobrir i començar a explotar les mines de carbó d’Ogassa
i Surroca a prop de Sant Joan de les Abadesses. Aquestes mines van tenir un valor
per tant, varen sorgir iniciatives per a explotar aquest recurs.38
a Sant Joan de les Abadesses. L’any 1844 es va crear la societat El Veterano
per a construir aquesta línia. En un primer moment el primer projecte va ser
estudiar la construcció d’una línia d’Ogassa al port de Roses de tracció animal.
-

36 Roma, Francesc; Ginesta, Xavier; Llanas, Manuel; San Eugenio, Jordi de:75 anys d’estiueig a Centelles
(1895-1970). Ajuntament de Centelles/El Portal/Universitat de Vic. p. 42-46. 2013.
37
38
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La primera va ser la de la línia Barcelona-Granollers, que es va donar per acados aspectes d’aquestes bases: D’una banda, l’objectiu de les mines:
“FERROCARRIL DE SAN JUAN DE LAS ABADESAS. El vivo interès
que tiene para Cataluña y para toda España el proyecto de ley sobre
el ferro-carril de San Juan de las Abadesas que ha de proporcionar
carbones a nuestra industria y a nuestra marina, nos mueve á no demorar ni un solo instante la publicación del dictamen leído el sábado
al Congreso, y que se discutirà en una de las primeras sesiones que
después de Pascua celebre la Cámara popular...”
D’altra banda, el traçat previst:
“Segunda condición.- Este ferro-carril arrancarà de Barcelona á Granollers, en este punto, y se dirigirà por La Garriga , Centellas, Vich, San
Hipólito y Ripoll á San Juan de les Abadesas..39”
En aquest segon punt crida l’atenció que el tren passava per Sant Hipòlit,
deixant de banda Manlleu i Torelló. Aquests canvis de traçat eren bastant habituals com va ser en la zona de Puigxoriguer l’any 1864 cap a l’est40 .

“Nuestro apreciable corresponsal de Centellas en una larga carta que
nos vemos precisados á estractar por falta de espacio, nos describe
la estraordinaria satisfaccion y júbilo esperimentados por dicha poconstrucción del ferro-carril de San Juan de las Abadesas. Con tanto
mayor motivo se felicitan los Centellenses en cuanto es hijo de dicha
población ó de su término el conocido Ingeniero, autor del proyecto,
don ldelfonso Cerdá, quien con otro hijo de dicha población el conocido don Baltasar Fiol, han tenido tan considerable parte en el feliz
éxito el asunto, que ha de producir tan transcendentales resultados.
Nosotros como es sabido y justo, no podemos dejar de asociarnos
à su general júbilo, deseando tambien la pronta construcción de una
via férrea tan anhelada.” 41
39 Ferro-carril de San Juan de las Abadesas; La Epoca; dimarts, 26 de març de 1861; p. 1. (Algunes dades
40 Diario de Barcelona , 5 de gener de 1864.
41 El Ausonense, 23 de gener de 1862, p. 2.
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va redactar la “Memoria del proyecto del F.C. de Granollers a S. Juan de las
Abadesas” (1857) pas previ necessari per l’aprovació pel Senat a l’any 1862.
D’ aquesta memòria n’hi ha una còpia en l’ Arxiu Municipal de Centelles.
ment per impulsar l’aprovació de les bases per la construcció de la línia de
aquesta carta.

“... se procedió a la lectura de la ley i pliego de condiciones referentes a la concesión del ferrocarril de Granollers a San Juan de las
Abadesas de 29 de Enero último; en su vista i considerando que la
iniciativa de esta trascendental vía férrea se debe al desprendimiento i patriotismo del ingeniero D. Ildefonso Cerdá que a riesgo
de toda su fortuna i estudio i trazó los planes que han sido el primer
móvil de tal soberana resolución, esta corporación llena de noble
orgullo por contar entre sus compatricios al desinteresado ingeniero por el solo recuerdo de su patria sin duda le animó para dar cima
a tal colosal empresa, ha determinado de dirigirle la siguiente feliciA Don Ildefonso Cerdá.
“La corporación Municipal de esta Villa en nombre propio i como
representante de este vecindario, faltaría altamente a su deber si
en la solemne ocasión de ser aprobado i sancionado por el S.M.
(G.D.G.) el proyecto de ferrocarril de Granollers a S. Juan de las
Abadesas, no se dirigiera a felicitar con toda la efusión de que es
capaz, a uno de sus hijos a quien ha cabido la gloria de ser el iniciador i autor de los estudios trazados de tan vital via férrea.
Reciba pues los más sinceros plácemes por tal triunfo después
de tantos contratiempos i tan sistemáticas oposiciones ventajosamente pulverizadas por la justicia, razón i ciencia a que V. tan
dignamente pertenece i capaces de”arreasar”(sic) a otro hombre
que no hubiese tenido la abnegación i desprendimiento de V. al
tratarse de proporcionar a su país natal, una mejora de tanta trascendencia para la nación en general i para esta villa en particular
la que en estos momentos está rebosando de alegría i noble orguque motiva estas lineas”.

24

la va dirigir a D. Martin Ollich alcalde de Centelles.
“Muy Sr. Mío: De mi mayor consideración i aprecio: a la atenta
comunicación de V. En que se sirve acompañarme la para mi
muy halagüeña i quizá excesivamente lisonjera felicitación con
que se sirve honrarme el Ayuntamiento de la muy noble i leal villa
de Centellas, haciéndose eco de los expansivos sentimientos i
gratas aspiraciones del país a que pertenezco, no puedo prescindir de contestar con una solemne i pública manifestación de
gratitud i reconocimiento eterno que no dudo se servirá V. Poner
en conocimiento de sus apreciables compañeros que tan afanosos se muestran por la prosperidad i bien andanza de un país
cuya dirección inmediata tienen a su cargo.
No puedo ocultar tampoco la grata emoción que embargó mi
ánimo, al tener conocimiento de tan fausta noticia, no ya por las
circunstancias especiales en que me colocó el estudio de aquella
importante mejora sino porque vislumbré desde luego el provenir
de aquella laboriosa villa que como buen hijo de la misma no he
olvidado ni podré olvidar jamás.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme a V. al igual que los
demás individuos de la corporación que V. preside, mis afectuosísimos SS. (Q.L.M.R.)”
Signatura autógrafa d’Ildefons Cerdá“42
L’any 186343 varen començar les obres per la zona de la Garriga. S’establiren
tres zones en la construcció: a) Granollers-La Garriga, b) La Garriga-Centelles
i c) Centelles-Vich. Al mes d’agost de 1864 hi treballaven 3.000 persones, segons la premsa de l’època, en l’obres per aplanar el terreny entre la Garriga i
es varen reprendre les obres. L’any 1873 la concessió va passar a mans d’un
nou concessionari. L’any 1876 va arribar a Vic, i a Sant Joan de les Abadesses
el tren va arribar el 17 d’octubre de 1880.

segurar un desnivell adequat perquè el tren circulés amb comoditat i evitar la
a salvar el desnivell.

42
43 Gazeta de los Caminos de Hierro, Madrid, 5 de juliol de 1863, any 8, n. 27, p. 423.
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L’any 1866 es va iniciar el que es considera la primera crisi general del capitalis“El
Diario de Barcelona” ho va deixar ben evident:
“El ferro-carril de San Juan de las Abadesas, completamente paS. M. al objeto de hacer cumplir á la Compañía concesionaria sus
compromisos ó hacer caducar dicha concesion. A los señores
contratistas se les deben algunos millones y a los empleados de
la misma Compañía se les deben seis meses de sus asignaciones,
y lo mas sensible, que han sido despedidos la mayoría de ellos
sin poder cobrar un cuarto.”44
L’Ajuntament de Centelles, entre altres, va dirigir una carta a la reina perquè prengués les

Barcelona”

45 i no
46. L’any 1872 surt un anunci a “El Diario de
47 S’ha de

Tercera Guerra Civil (1872-1876) i que es van donar situacions paradoxals com aquesta:
“Ayer al medio dia presentóse en Centellas la partida capitaneada
por el cabecilla Guiu, compuesta de 70 hombres, siete de ellos
con trabucos. En la estación de Figaró se han unido á esta partida
21 trabajadores de la linea férrea. Es la misma que estuvo en las
inmediaciones de Mataró hace pocos días.” 48
seqüència a nivell urbanístic que encara dura avui dia: La divisió del terme municipal

En aquest tram es varen construir dos ponts: el pont del Rossell i el pont de l’Estació.
el tren anava protegit per tropes.49
44 Centellas, 10 de agosto. Barcelona; Diario de Barcelona, 13 d’agost de 1866, n. 225, p. 7794.
45 Diario de Barcelona, 21 de gener de 1870, n. 21, Ed Tarda, p. 750.
46 Diario de Barcelona, 1 de març de 1871, n. 60, Ed Matí.
47 Diario de Barcelona, 5 de maig de 1872.
48 La Iberia, Madrid, divendres 12 de juliol de 1872, any XX, n. 4845, p. 3.
49
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El pont de l’Estació

obra que algunes persones de l’època varen posar en qüestió.
L’any 1907 dintre els programes de la Festa Major s’anunciava que es posaria la
primera pedra del pont de l’Estació i es reclamava la necessitat d’aquesta obra que
50

“La Gazeta Montanyesa”
mera pedra. Hi assistiren Lluís Vidal-Ferrer i Soler51, diputat de Corts, que en aquests
motiu de la seva presència com una cantada per part de La Violeta i portar el pendó
per part del diputat en la processó en honor de Sant Llop per la Festa Major.
Hi varen assistir en la col·locació de la primera pedra també l’Ajuntament en ple,
el Sr. Rector i moltes persones. Varen prendre la paraula el Sr. Rector que beneí la
poble. Finalment prengué la paraula el diputat Lluís Ferrer-Vidal i Soler.52

en podien ser la causa o la discussió de la utilitat del pont:
“També sembla que hi ha ganes de construhir el pont o passarela
de la estació que ja fa un any y mitx que s’ hi posà la primera pedra
y encara ni hi há la segona. L’Ajuntament per la seva part contribuheix per construirlo ab 5000 pessetes havent obert temps
passat una suscripció entre la colonia estiuenca per ajudar a la
prompta construcció: el senyor Estabanell, per anar a la fábrica
del qual ha de servir dit pont, també creyem que hi contribuheix
ab una important cantitat.
Respecte a aquest pont hem de dir aquí lo que hem sentit dir a
la majoria de les persones que d’ell parlan, y es que valdria més
que, lo que s’ha de gastar en la seva construcció, se emplee en
obrir aviat el nou carrer, avans dit, cosa que seria més útil per
la població, perque com que de totes maneres dit carrer, tart o
d’hora s’obrirá, la majoria de la gent que treballa a la fàbrica dels
senyors Estabanell y Pahissa, una vegada obert el carrer, ja no
50 Gazeta Montanyesa, 28 d’agost de 1907, any III, n. 179.
51 Lluís Ferrer-Vidal Soler (1861-1936). Enginyer, mecenes, empresari i polític vinculat a la Lliga Regionalista.
Va obtenir l’acta de diputat al Congrés de Diputats per la circumscripció de Castellterçol entre el maig de 1907

52 Gazeta Montanyesa, 14 de setembre de 1907, any III, n. 184.
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utilisarán el pont o passarella de l’ estació, perque aquell será
més directe per anar a la Vila y aleshores el pont no tindrá rahô
d’esser. Diem això aquí perque’ls encarregats, per son cárrech,
de mirar pel millor bé possible per la població, ho puguin tenir en
compte y procurin estudiarho, com ja creyem que ho fan, donat
l’ interès que sempre han demostrat per la prosperitat de nostra
estimada Vila.53“
Al mes de juliol de 1909 la “Gazeta Montanyesa” i “ La Veu de Catalunya” varen
persones, entitats o empreses que hi col·laboraven:
“Han comensat ja les obres de construcció de la pasarel.la sobre
la via del ferrocarril que tants anys há s’esperava, y qual inauguració sembla tindrà lloch per la festa major. L’Ajuntament la
subvenciona ab 5.000 pessetes, y hi contribueixen també ab diners y materials el digne diputat pel districte Sr. Ferrer-Vidal y els
senyors Estabanell y Pahissa.54“
55,

“Los operarios de la “Maquinista Terrestre” están montando el
puente metálico sobre la via férrea junto a la estación de modo
que en breve podrá inaugurarse.56“
la Companyia Terrestre i Marítima.
dia de la inauguració:
“Ja està construïda i col·locada la passarel·la per sobre la via del
ferrocarril, y dintre de poch s’inaugurarà, esperantse tan sols el
dia que podrà assistirhi el digne diputat del districte D. Lluís Ferrer
Vidal, que fou el qui posà la primera pedra y que ha contribuït
regalant tot el ciment que s’hi ha necessitat d la fàbrica que posseheix, y que ha arribat a la suma de 600 quintars57.58“
53 Gazeta Montanyesa, 24 de desembre de 1908, any IV, n. 318.
54 Gazeta Montanyesa, 10 de juliol de 1909, any V, n. 374 i La Veu de Catalunya, 10 de juliol de 1909, any XIX,
n. 3662, edició mitjanit.
55 La Veu de Catalunya, 19 d’agost de 1909. Edició vespre.
56 El Correo Catalán, 30 de setembre de 1909.
57 Són 27.600 quilos. (https://respuestas.tips/cuantos-kilos-tiene-un-quintal/. Consultat el dia 13 de juny de
2018 a les, 12,55 hores).
58 Gazeta Montanyesa, 27 d’octubre 1909, any V, n. 404.
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entendre una nota del corresponsal de “La Gazeta Montanyesa”:
“La pasarel.la que condueix a la fabrica dels Srs. Estabanell y
Pahissa continua excitant l’admiració de tothom. Ara que s’han
tancat els andens de l’estació tothom veu quan necessària era
aquesta obra. Segons datos que’ns ha proporcionat D. F. Pons
y Solanas poden dir que aquesta obra costa unes 18.000 pessetes. L’Ajuntament n’hi posà unes 7.000, varis particulars y
especialment la colonia estiuenca contribuhiren en l’obra ab
1.000 pessetes y els Srs. Estabanell y Pahissa n’hi posaren mes
de 8.000. El Diputat a Corts Sr. Ferrer y Vidal cedí materials de
construcció per mes de 2.000 pessetes y la Companyia del Nort
condonà una part del valor del transport.59“
Podem deduir que l’accés a les andanes de l’estació romanien tancades,
només s’hi podia accedir a través de la porta principal de l’estació.
En una altra nota publicada deu dies després donava a entendre que la polèmica
de la necessitat de la construcció del pont encara era ben viva:
“ Ha quedat ja obert el pas del nou carrer projectat; una gran
part de la població té molt directe el pas pel nou carrer y no ha
de pujar els grahons de les escales de la pasarel.la: com tot lo
del mon té els seus contradictors i partidaris.. La Companyia del
Nort ha fet restaurar les fatxades de l’estació que ja començaven a
fer llàstima y se parla d’altres reformes que seran molt útil, com
l’engrandiment dels magatzems y alguna altra.60“
Hem d’entendre que el nou carrer era al carrer Sant Josep i el nou pas era el
que passava pel costat del Casilla.
El pont es va convertir en un símbol, sobretot, per a l’empresa Estabanell i

“Una Excursió á Centellas (Cataluña).- Los Congregantes de San
Luís Gonzaga de Vich en el puente paralelo que conduce á la fábrica
del Sr. Estabanell.61“

59 Centelles, Gazeta Montanyesa, 5 de març de 1910, any VI, n. 441.
60 Centelles, Gazeta Montanyesa, 16 de març de 1910, any VI, n. 444.
61 La Lectura Dominical,Organo del Apostolado de la Prensa, Madrid, 29 de juny de 1911, any XVIII,
n. 917, p. 481.
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La “Gazeta Montanyesa”

62.

“9 d’octubre de 1919. Un quart de
set del matí”. Podem veure una corrua de persones al pont, segurament anant
a treballar.

62 Gazeta Montanyesa, 30 de maig de 1911, p. 5.
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La seguretat que havia de portar la passarel·la de l’estació no va ser al cent per
cent al pas del temps. El corresponsal de la Gazeta de Vich exposa un cas de
la inseguretat que hi havia hagut a l’estació del tren:
“CENTELLAS
(...)
- El dimarts passà una terrible desgracia a l’estació, un noyet de
nou anys anomenat Pere Anfruns, el tren el partí en dos troços,
gracia que està passant ab el terme de tres anys, que també morí
aixafat pel tren altra noy de 12 anys. Tothom s’exclama de la llibertat que hi ha en aquesta Estació, per ser sempre una corrua de
de mirament, aixís es que seria un gran be que’s prenguessin les
mides més rigoroses per no haver de presenciar aquests horrendos
quadros que causen la mort d’aquestes criatures .63”

El Moll
En el mes de març de 1912 va sortir el projecte de construir un nou moll en
l’estació de Centelles:
“ La Compañía del Norte abre un concurso para la construcción de
un muelle descubierto y otro cerrado en la estación de Centellas,
línea S. Juan de las Abadesas, y en este efecto, desde esta fecha
hasta el día 8 del próximo abril, podrán presentarse las proporciones
para la adjudicación de las obras, cuyo importe aproximado es de
veinte mil pesetas.
Los planos y los pliegos de condiciones están a disposición de
Barcelona.64“

“El Eco de la Montaña” de Vic el 26 d’abril de 1865:
“La aparente indiferencia con que algunos pueblos, como Centellas y
La Garriga, han visto pasar por sus puertas á los Srs. Concesionarios,
durante la excursión que han hecho recientemente á nuestro país,
desaparecía por completo y no dudamos que sus vecinos desplegarían desusada actividad en trabajar en contra de las variaciones que
pudiera perjudicarles, toda vez que no es posible que desconozcan
63 Gazeta de Vich, 21 d’agost de 1919, any XVI, n. 2069.
64 Diario de Tortosa, 28 de març de 1912, any XXX, n. 9079, p. 2.
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las ventajas de los modernos medios de locomoción, y les importa
en gran manera no quedarse rezagados en el movimiento industrial
y mercantil que en todas partes despierta ó fomenta la apertura de
un ferro-carril á la explotación pública.65”

idea d’aquestes condicions:
“A pesar de que actualmente la vendimia y otros trabajos del campo
absorben gran número de trabajadores, no obstante reina bastante
actividad en los trabajos del ferro-carril en las dos primeras secciones. Hay ya algunas brigadas entre el pueblo de Ayguafreda y el punto,
llamado Ayguas Partidas pertenecientes á esta segunda sección, de
la que està encargado el apreciable Sr. D. Eugenio Brocca, cuya actividad y recomendables cualidades son ya tan notorias. Probablemente
mañana se dará cima á las expropiaciones en todo nuestro término
municipal; pues los terrenos, que tiempo atrás fueron expropiados de
para dar el apetecido desarrollo: á las obras dé explanación. Dícese que
algunas otras brigadas entre esta villa y el vecino pueblo de Hostalets.
No obstante, de tanta aglomeración de gente de todas partes, pues
han acudido aragoneses, vizcaínos, franceses, etc. etc., sin embargo
no tiene que deplorarse la más leve riña, el mas pequeño robo ni el
vigilancia de la Guardia civil y Mozos de la Escuadra, cuyas clases
nó obstante no dejan de prestar muy relevantes servicios. Sólo de
vez en cuando acaecen las consiguientes desgracias en trabajos
como los de esta naturaleza, en que es preciso hacer desmontes
en terrenos poco ménos que inaccesibles. Á propósito de esto.
Ayer tuvo la infeliz suerte de fracturar-se una pierna un pobre operario, francés de nación, en la brigada establecida en el pueblo de
Ayguafreda. Si no estoy mal informado, fué conducido al miserable lugar donde se albergava en los diás anteriores, esto es, debajo
de la escalera de una pobre casa del citado pueblo, no teniendo en
qué reclinarse más que paja, ni con qué abrigarse sino con su raida
manta. En aquel mísero lugar recibió los primeros auxilios de la ciencia, y dícese que en el mismo sitio habrá de pasar su larga y penosa
curación, por carecer absolutamente de recursos y por la imposibilidad de ser admitido en algun hospital ú otro establecimiento de beel hospital general, que está tan distante de nosotros, no pueden

65 El Eco de la Montaña”. Vich, 26 de abril de 1865, any I, n. 8. p. 1.
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personas de la jurisdicción de las poblaciones que sostengan dichos
establecimientos, cosa que ignoro, seria en gran manera humanitario que plumas más bien cortadas que la mia se ocuparan de un
asunto tan interesante; pues
les desgracias, y pueden verse casos en que un desgraciado vaya de
perecer privado de la tan indispensable asistencia, por el mero motivo
de ser pobre, transeúnte, extranjero, etc. etc., Pero ya voy siendo demasiado largo y pesado, y antes de concluir séame permitido exponer
la sencilla insinuación: ¿Serian estas desgracias, que aquí no puedo
bles, si al anunciarse las subastas se presupuestara alguna cantidad
para este objeto? A mi pobre modo de ver esto no podría causar gran
entorpecimiento en las contratas, y prestaría un incalculable bien á la
humanidad. - S. S”66

2.4.2. La carretera de Vic a Barcelona
hi havia una urgència per redreçar la situació del país. Un dels elements importants era establir una bona xarxa de comunicacions que millorés la situació
calamitosa en què es trobava el Regne d’Espanya.
La carretera de Barcelona a Vic en devia ser un dels objectius segurament pel
vegades el riu i en moments de crescudes no es podia circular. Hi havia, però,
altres alternatives que s’havien de tenir presents.

En primer lloc es debatia per on havia de passar la carretera: si pel Congost o
res de les seves conclusions.
“Conclusión
de la exposición que el Ayuntamiento de Centellas ha dirigido a S. E. la diputación provincial en 4 del corriente” amb data de 4 de maig de 1843 exposa
Puiggraciós-Valldeneu-Centelles.67

66 S.S: Centellas, 27 de Setiembre, Vich, El Eco de la Montaña, 7 d’octubre de 1864, any II, n. 158, p. 2.
67 El Imparcial, 1 de juny de 1943, any 2, p. 2.
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Finalment, el 30 de juliol de 1943 es varen autoritzar les obres de Can Draper
68.
En segon lloc hi havia el projecte que la carretera passés per l’interior de Centelles
o que passés pel que coneixem ara com la pujada de Sant Antoni, com ja hem assenyalat. Finalment es va optar per la segona opció. De totes maneres, hi havia una
volta, sobretot si es volia anar a Barcelona. Es va convertir en una demanda bastant
69. L’any 1867 es
va dedicar una quantitat de diners per a esplanar aquest camí en un moment de crisi
econòmica.70

2.4.3. La carretera de Centelles a Sant Feliu de Codines i Sant Miquel del Fai
Dins el pla de carreteres estava dissenyada la carretera de Sant Feliu a Centelles.
L’any 1880 es va prioritzar la construcció de la carretera:
“Real Decreto disponiendo que la carretera provincial de Sant Feliu de
Codinas a Centellas, que en el plan de Barcelona, ocupa el número 13
para su ejecución, tome el número 6, que actualmente tiene la Sección
de San Lorenzo de Saballs a La Garriga.71”
Una de les possibles raons per construir aquesta via de comunicació varen ser

va aprovar el projecte de la carretera de Sant Feliu de Codines a Centelles i es va treure
a subhasta la seva construcció. El preu de sortida va ser de 412.639,70 pessetes.72
Aquest projecte va ser enviat al govern del Regne d’Espanya.73
va començar a construir:
“Trabájase en gran escala en la carretera de Centellas á San Feliu de
Codinas, importante vía de comunicación que ha de dar acceso á una
extensa comarca que hasta ahora no ha tenido sino malos atajos que
atraviesa una de las comarcas más pintorescas de Cataluña, dignas,
muy dignas de ser visitadas.
68 El Corresponsal, 4 d’agost de 1843.
69 Eco de la Montaña, Vic, 27 de març de 1864.
70
71 El Diluvio, 25 d’agost de 1880, n. 238, Tarda.
72 El Diluvio,12 d’abril de 1881. Tarda.
73 La Iberia, 22 de Maig de 1881, p. 3.
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Pasa por las agrestes propiedades del Sarrá inmediatas á los
poéticos Cabanyals; ha de dar vida á los frondosos bosques de las
Torres de San Quirse y á las vertiginosas márgenes del Rossinyol
v otras vertientes que alimentan las famosas cascadas de San
Miguel del Fay, y por cordilleras las más suaves vá á enlazar con la
carretera de Mollet á Moyá.74”

“Uno de los dias últimos de este mes estará en Disposición de ser
recibida por la Diputación la carretera de Centellas á San Felio dé
Codinas, cuya construcción está tocando a su término.75”
per a rebre la carretera ja acabada:
“En Centellas se hacían ayer preparativos para festejar hoy dignamente á la comisión de la Diputación provincial que se ha trasladado a aquella localidad para recibir la carretera.76”
El dia de Tot Sants de 1883 una comitiva presidida pel President de la Diputació
“—Un verdadero acontecimiento fué para las poblaciones de San Felio
de Codinas, San Quírico Safaja, San Martin de Centellas, Centellas y
Balenya, la inauguración de la carretera que une la primera de las citadas poblaciones con el arrabal de la última, conocido por los Hostalets,
pasando por las demás mencionadas.
Dicho acto tuvo efecto el lunes de esta semana con toda solemnidad,
asistiendo a él los señores don Rómulo Mascaró, presidente de la
Excma. Diputación provincial, acompañado de los señores diputados
don Odón Ferrer, don Juan José Prats, don Jaime Brosa y el señor
Collaso y de don Teodoro Llavallol, secretario dé la propia Corporación;
don Adolfo Puigxuriguer, jefe de Fomento de la misma; don Juan
Martínez Villa, ingeniero jefe de Obras publicas de la provincia; don
Melchor da Palau, ingeniero de la Diputación; don Juan Vigo, ayudante
primero de carreteras provinciales; don Francisco Rusiñol, sobrestante
de la carretera y don Vicente Piera, contratista de la misma.
En todas las poblaciones del tránsito pudo observar la comitiva en el
semblante de los habitantes el reflejo de la alegría que experimentaban en sus ánimos al considerar la importante mejora que aquel país

74 El Diluvio, 8 d’abril de 1882. Tarda.
75 El Diluvio, 11 de setembre de 1883, n. 254, tarda.
76 El Diluvio, 29 d’octubre de 1883, n. 302, tarda.
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recibía, con la apertura de una via que le ponía en directo con el llano de
Vich y, por el mismo, con el resto del Principado.
En San Felio de Codinas esperaban a la mencionada Corporación,
reunidos en la plaza, el Ayuntamiento y una numerosa comisión de
propietarios y vecinos, que después de darle bienvenida, condujo á los
recién llegados á uno de los casinos, donde se les sirvió un confortable
desayuno, la después del cual continuaron el viaje hasta el sitio conocido por la Solera, en el que principia la carretera que se iba á recibir.
Llegados allí, se apearon todos de los coches y principió el reconocilas mediciones el ingeniero señor Martinez Villa en presencia de los
asistentes, cabiendo la satisfacción de encontrarlas conformes con
los datos del proyecto.
Continuando el exámen y medición de las obras se recorrieron á pie
los cuatro primeros kilómetros hasta llegar al puente sobre la riera de
San Quirico, cuya obra fué detenidamente inspeccionada, llamando la
atención no sólo por el buen aspecto que le dan las adecuadas proporciones, sinó también por su solidez y esmerada construcción. En
este punto esperaba á la comitiva una comisión del Ayuntamiento de
San Quirico con algunos propietarios de la localidad y los mozos de la
Escuadra de Castelltersol, quienes saludaron y ofrecieron sus respetos
á la Excma. Diputación provincial.
Continuando la marcha por la carretera, al llegar al kilómetro 7 los coches tomaron la dirección de la casa solariega Sarrá, por otra carretera
que empalma con la primera y llegar á dicha casa fueron recibidos
todos los de la comitiva el dueño de la misma don Ginés Sarrá, su
esposa y familia, con la galantería y franco trato que Ies son propios.
En dicha casa estaba preparada la comida, que, á la usanza de la
misma, fué exquisita, expedida y bien servida, concluida la cual y desaquel punto tan elevado, volvióse á subir á los coches y, trasladados
los comisionados á la carretera, se recorrió ésta hasta llegar al puente
denominado L’Alíguer de donde se detuvo la comitiva para contemplar
aquella obra que se distingue por su elegante dibujo, esmerada construcción y hermosa piedra de sillería.
Después del examen de esta obra se continuó recorriendo la carretera
hasta el pueblo de. San Martin de Centellas donde se apeó un momento la Comisión para recibir los plácemes y saludos que al pasar le
tributó el Ayuntamiento, el párroco y los vecinos de aquel pueblo.
Emprendida de nuevo la marcha, ya no se experimentó otra detención basta llegar a entrada de la Villa de Centellas, donde la Excma.
Diputación provincial fué recibida una manera entusiasta, por toda la
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población en masa precedida por su Ayuntamiento, clero y primeros
contribuyentes, que con la orquesta al frente, salió al encuentro de la
Corporacion provincial al mismo tiempo que se echaban las campanas
al vuelo. Cruzados saludos de rúbrica se dirigieron todos á la población
en medio del mayor entusiasmo, la calle Mayor y Plaza que estaban
engalanadas con colgaduras, flores, ramajes y arcos de triunfo77, preprovincial, después de visitar la casa de la villa y la iglesia parroquial, se
dirigió á la estación del ferro carril para tomar el tren, acompañada de
los mismos(?) que salieron á recibirla y de un gentío inmenso que no la
abandonó hasta verla partir al son de la música del pueblo.
Tal fué en resúmen, el acto de la recepcion de la carretera de que se trata, la cual mide 19’50 kilómetros de longitud por 6 metros de anchura,
con exclusión de las cunetas.
En esta via se han introducido algunas innovaciones en los pretiles,
malecones y postes kilométricos, las cuales sin aumentar el coste, además de dar mejor aspecto á las obras, i aumentan su utilidad,
como tuvimos ocasión de observar, al ocuparnos de esta carretera tan
el número de este periódico correspondiente á la edición de la tarde
del dia 28 de agosto último, por cuyo motivo no podemos menos de
agradecer al ingeniero D. Melchor de Palau la tendencia á la perfección
que se observa en las obras á su cargo78“

de Centelles s’arribava a Sant Miquel en tartana. A la premsa barcelonina surten
visitants com per exemple la tripulació d’un vaixell danès va ser convidada a passar
un dia a Sant Miquel del Fai al novembre de 1887 o quan l’Exposició Universal de
79.

2.4.4. Carretera de Centelles al barri de Sant Antoni
Aquesta via de comunicació era una necessitat i una demanda ja que s’havia
de donar una gran volta per a poder anar a Barcelona per la carretera de Vic a
blicació de Vic de l’any 1908:
“ (...) Se parla molt, ja fa molts dies , de la nova carretera que’s construirà per unir la població ab la carretera del Estat que passa a uns
dos kilòmetres; serà una millora molt útil per la Vila, doncs ara, per
77
78 Crónica Local, El Diluvio, 2 de Novembre de 1883, Tarda, n. 306, p. 8811-8812.
79 El Noticiero Universal, 18 d’abril de 1888, any I, n. 4, p. 2.
37

població d’Hostalets de Balenyá, perdent aixís casi una hora de camí,
que un colp feta la nova s’estalviarán perquè serà directa desde la
molts els propietaris dels terrenos per hont haurà de passar la nova
carretera, que cedeixen el tros de terra que`ls pertoqui. La Diputació
provincial, segons se diu s’encarregará de construir la carretera en sa
totalitat, debent l’Ajuntament encarregarse de pagar la quinta part del
cost de les obres concedinthi un plaç de 20 anys. (...)” 80
El 16 de juliol de 1909 “El Correo Catalán”
jecte de la carretera havien estat acabats.81
d’obres82

-

carretera. La Diputació va aprovar el projecte de la carretera pel desembre de 1917.
84 i les
ho va aprovar83
85
obres varen començar pel novembre de 1920 . Les obres devien anar lentes ja que

i de la carretera de Sant Antoni86
diners per acabar l’obra87. D’aquesta obra s’ha de destacar el rebaix de terres per
travessa el riu Congost a la barriada de Sant Antoni. Finalment l’any 1928 la carre-

2.4.5. Carretera de Centelles a Collsuspina/Manresa
de les carreteres de Centelles a Sant Feliu de Codines i de Centelles a Collsuspina. Alguns sectors devien estar interessats a arreglar el camí que portava a
L’any 1887 el Senat de Madrid va aprovar un projecte de carretera entre Centelles
i Manresa88. Aquest projecte segurament es va guardar en un calaix. Haurem
la unió de les dues poblacions amb una carretera. La iniciativa no devia tirar
endavant.
80 Gazeta Montanyesa , 24 de desembre de 1908, any IV, n. 318.
81 El Correo Catalán, 16 de juliol de 1909, p. 3.
82 La Publicidad, 21 de desembre de 1912, p. 4.
83 El Diluvio, 6 de juny de 1919, any 61, n. 133, p. 10.
84 La Veu de Centelles, 29 de novembre 1919, any I, n. 17, p. 4.
85 Gazeta de Vic, 13 de novembre de 1920, n. 2251, p. 10.
86 Arxiu Històric de la Diputació. Carpeta n. 36. any 1917-1926, n. 4.
87 El Diluvio, 13 de maig de 1928, any 71, n. 120, p. 22.
88 La Correspondencia de España, Madrid, dijous 16 de juny de 1887.
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2.5. NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2.5.1. L’estiueig
nisme del municipi de Centelles. Aquests estiuejants es varen concentrar en
unes zones determinades: el Bell Esguard, la zona del carrer Marquès de Peña
Plata i Passeig, i les Coromines. De totes maneres, s’ha de destacar que en
alguns casos molts estiuejants varen buscar una estada en cases de pagès,
en cases particulars o a la Fonda Giol. Per exemple, el metge Moisés Broggi
i Vallès (1908-2012) a can Pere, Joaquim Renart a can Garballador i d’altres
cases com al mas Llavina.
intensa i les activitats i sortides eren organitzades per cada un dels sectors,
però hi havia una activitat en què segurament coincidien: la celebració de la
Mare de Déu de la Mercè, el 24 de setembre. Aquesta celebració era considesorteig d’ un pastís.
un centre d’esbarjo conegut com “El Bosquet”
esportives (pista de tennis). El tennis va ser una activitat lligada als estiuejants
com ho va ser també el croquet89 o l’hoquei sobre patins. Molt més endavant
A principis del segle XX hi va haver una campanya de promoció de Centelles
com a poble d’estiueig. Per la seva extensió, destacaria els cinc articles que
varen sortir a “La Veu de Catalunya” signats per Benet Bagès i Galceran on es
destaquen els elements més importants per passar una bona estada al poble
de Centelles.
nicació amb Barcelona, els seu serveis i la nombrosa colònia estiuenca.
Centelles, estació d’estiu90
I

89
90 Bagès, Benet: Centelles, estació d’estiu-I; La Veu de Catalunya, 3 d’abril de 1910. Mati. p. 5.
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cinch trens diaris. També hi passa la carretera de primer ordre de Barcelona a
per Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbuy y Sabadell.

tant a cap una gran millora: s’obre un nou carrer; via que es la clau de moltes
els Aixamples.
Molt nombrosa es la colònia estiuenca que’ns honra anyalment ab sa visita;
empleus y títuls; comers y indústries; etcètera, etc.
Tant dintre de la població com en sos environs y rodalies, natura y l’art s’han

Benet BAGÈS

En la segona entrega ressalta les obres artístiques més importants que té
Centelles i que podien ser un atractiu pels visitants i estiuejants.

Centelles, estació d’estiu91
II Obres d’art
Iglesia parroquial. Pertany al tercer període d’aquest genere: Renaixement
restaurador.
El gust dels retaules es rococó. S’ha d’esceptuar el de Sant Isidre, que es Rede procedir d’altres iglesies.

91 Bagès, Benet: Centelles, estació d’estiu-2-Obres d’Art ; la Veu de Catalunya, 5 d’abril de 1910. Vespre. p. 2.
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El cadiral del chor es del sigle XVII .
son unes quimeres, que val més deixarles estar en pau.
quan celebra mira al Orient.
Iglesia de Jesús (1). La seva arquitectura correspòn al primer període del
Sembla vol imitar el plateresch.
més preuada que conserva Centelles: constitueix un monument arqueològich
La Torra. Casa bastida a principis del sigle XVII, Era l’antiga porta del poble.
Durant molt de temps ha sigut el Iloch hont se reunien en assemblea els
sumptes comunals.
Té de remarcable: dues voltes o arcades, la una de mitg punt, l’altra sistema

Nota trista La Torra amenaça ruina.
Portalada de can Sors. Es arquitectura grega-romana. període decadent:
llurs inspiradors, o millor dit, llurs corruptors.
Palau del Comte Té un aspecte sever y senyorial: però’ls balcons, que han
hi té quelcom que veure ab ell.

Benet BAGÈS
.
Calenta, La Font Grossa i la Font del Xumet, entre altres.

41

Centelles, estació d’estiu92
III Aigües medicinals y potables
Del pintoresch terme de Centelles se’n pot dir ab tota justícia`l país de les
toria d’ unes quantes.
sonalitats mèdiques aquestes aigües son tóniques-reconstituyentes, tenint
gran acció terapèutica per a les malalties del ventrell, dispepsies, congestions

Font Calenta. Se li ha donat aquest nom, no perquè l’aigua sigui realment
centigrans: millor li escauria’l nom de Font Temperada.
Font Grossa. Dèu la més important de aquestes rodalies: dona 1000 litres per
minut.
Font del Xumet. Les dones hj van a sacar aigua, provistes d’un tubu. Es una
s’hagi escolat.
Moltes d’altres ne podríem anar ressenyant; tant de propietats particulars
ta secció sense abans nomenar la de les Canes. Rossell. Rovira, Vínyoles y
Puigsoriguer que, essent el centre del hermós quadre a que dins donen vida,
puríssimes aigües.
Benet BAGÈS
En aquesta quarta entrega es centra en dos aspectes que poden ser interesnombrosos paisatges com el Puigsagordi, el Gorg negre, el Gorg Blanc.

92 Benet: Centelles, estació d’estiu-III- Aigües medicinals y potables Veu de Catalunya, 8 d’abril de 1910.
Vespre Bagès. p. 2.
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Centelles, estació d’estiu93
IV Riqueses i belleses naturals
La lliberal natura’ns brinda amorosa ses encantadores gracies y ens obliga a
estudiarla, amarla y gaudirla.
Innombrables son les belleses naturals que enclou aquest terme, encara que,
de catalogarne dúes o tres.
no hi ha pla ni serrat hont pugui recullirsenhi hermosísims exemplars. Els
Com pertanyen al terrer cretaci, tercer pis de la segona època geològica, llurs
Altra creació ben interessanta y que’s troba en quasi tots els saltants d’aigua:
“les estalactites”.
el llit del naixement del riu Besós. Aquí a Centelles son vulgarment conegudes
per “Ies calderetes”.
.......
menys interessant y encisador és considera com a Iloch d’esbarjo.
cim del Puigsagordi y contemplar desde allí els extensos boscos y planuries

quedés enamorat ?

marinada, que ens ve de cara ens oreja al mateix temps que esmcolant part
de les petites gotes que cauen de 10 metres d’alçaria, se converteix en pulveque aquell continu raig d’aigua, a la presió que cau, una excelent dutxa.
Benet BAGES
93 Bagès, Benet: Centelles, estació d’estiu-IV- Riqueses i belleses naturals; La Veu de Catalunya, 12 d’abril de
1910. Vespre. p. 2.
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I per acabar descriu les restes del Castell de Sant Martí o dels Moros i les restes
prehistòriques com el menhir de can Garriga
Centelles, estació d’estiu94

derrocat Castell de Sant Martí de Centelles, anomenat “Castell dels moros”.
Prou el coneixen els excursionistes arriscats: no tot excursionista té’l valor de

de Vich y del Congost.
Abans d’ésser castell d’alarbs, ja havia estat castell dels goths. Per escrits
nich) y se conserva una imatge (“La virgen del Castillo”) que’s venerava en
l’esmentat castell y ara se li dona cult en la iglesia de Sant Marti.
tes de Centelles.........
Diguem dues paraules del monument arqueològich enclavat en ço de Can
Garriga del Soley. Situada aquesta a tres kilometres de Centelles. Pertany a
la època Protohistòrica. Consisteix en una llarga pedra sense cap classe de
poliment: Es un “menhir”

Benet BAGÈS.
El paisatge, la Història i les aigües medicinals, juntament amb els avenços
tècnics del moment, serien els elements importants per passar una bona temporada a Centelles com a estiuejant.
94
d’abril de 1910. Vespre. p. 2.
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2.5.2. Les fàbriques
En el nou marc econòmic i social del capitalisme varen aparèixer nous elements que va-

poble, amb noves construccions i nous habitatges, barris i polígons.
A Centelles a la segona part del segle XIX va aparèixer aquesta nova manera de treen seran unes mostres ben clares de les més antigues.

cotó, tot i que més endavant, des del 1908, es va dedicar també a la distribució elèctrica.

conegudes al poble com el Vapor, es trobava en una zona més cèntrica, a tocar de la

de matalassos que es venien a Catalunya, a Espanya i a l’estranger. Després de més

blació, la majoria tèxtils, com Vamosa, carrer Verge de Montserrat-carrer Sant Josep;
Can Generalet, al carrer de Sant Martí; Can Coromines, al carrer Fortuny... Una altra
-

ronda de les Coromines, i Can Ripoll, al carrer Hospital. Cap als anys setanta del segle
del poble dedicades a aquest sector.
trar allunyades de la població, en polígons destinats a acollir-les.

45

2.6. ELS SERVEIS
2.6.1. Les aigües medicinals
A Osona, al Ripollès i al Vallès Oriental varen sorgir uns punts on les aigües es van
sones es varen sentir atretes per aquests llocs on anaven a passar temporades,
sobretot a l’estiu, i en algunes d’aquestes poblacions es van construir cases de
grans dimensions seguint criteris modernistes i noucentistes.
les aigües curatives. Varen sortir iniciatives per ressaltar les qualitats de l’aigua
Font Calenta i la Font del Ferro.
Una altra iniciativa la situem a principis del segle XX quan els propietaris del
la Llavina on quedessin ben clares les seves qualitats per a poder vendre aigua.
95, Farmacèutic i
Aguas Minerales llamadas La Maravilla de la Salud en Centellas“, que va ser
publicat l’any 1902. Els apartats del llibret són els següents:
-

Introducción
Examen del manantial
Análisis cualitativo
Elementos que se encuentran

- Resumen de la investigaciones
cualitativas
- Análisis cuantitativos
- Agrupación de los elementos
- Análisis de los gases
- Resumen
Els propietaris del Mas Llavina van decidir
comercialitzar les aigües de la Font de
iniciativa.

95
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(...) A part de les diferents fonts i deus d’aigua fresca i gemada,
que són un regal, hi ha en el terme de Centelles, terme bonic i ple
d’encisos, la Font Calenta i la Font del Ferro. Ja ve de segles l’anoreporta. Els romans i els àrabs, per exemple, les tenien en gran
estimació, les cercaven com un vertader tresor, i els escriptors i els
poetes les celebraven en llurs estudis i en llurs versos. Aquestes
fonts d’aigües, que són fonts de salut, constitueixen un dels dons
més preats amb què la Providència afavoreix els termes de la
terra. La Font Calenta i la Font del Ferro de Centelles tenen unes
qualitats de gran vàlua, segons han pogut constatar i experimentar moltes persones. Qui en tasta una vegada i que n’ha gaudit
la virtut de fer-vos-en amics per sempre. Quantes vegades hem
sentit que s’exclamaven gent de la ciutat: - Oh, si podien tenir ara
ací les aigües beneïdes de Centelles.!96(...)

2.6.2. Les comunicacions: El telègraf i el telèfon
Des de mitjans del segle XIX, la transmissió de dades es va convertir en un element

al Regne d’Espanya amb la pujada dels liberals al poder. Calia un sistema de co-

Aquest sistema es va potenciar durant la segona guerra civil (1846-1849) quan
97 va estendre aquest

torres, com la Torre de Puiggraciós, Torre d’Esparreguera (Centelles), Torre del
Castell de Tona i l’església de la Pietat de Vic, entre d’altres.
96
per al turista). Barcelona; La Veu de Catalunya, 30 d’agost de 1934; any 44; n. 11921, p. 16 i 17.
97
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quines eren les posicions per cada lletra i número.

de telegrames.

a enginyer.98
del segle XX els telegrames gairebé varen desaparèixer.

nivell europeu i molt més al Regne d’Espanya. La disparitat de criteris legislatius
ho va complicar. O es deixava la seva implantació a la iniciativa privada (1882,
1886), com el cas d’Estats Units, o en mans de la iniciativa pública (1884) o mixtes
(1890, 1907). Resumint, en el cas del Regne d’Espanya la disparitat de criteris en

98
sobre “El desarrollo urbano de Montréal y Barcelona en la época contemporánea: estudio comparativo” Universidad de Barcelona, 5-7 de maig de 1997.
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A Catalunya, el mètode Bell es va introduir l’any 1877. Barcelona i la rodalia van ser
(1849-1910)99 de la Garriga ja tenia una línia particular. Així, el 30 de novembre de
demanava el manteniment de la línia ja que no ho havia sol·licitat anteriorment. El
Ministeri de Governació, tot i constatar que no s’havia complert cap de les carac100

a) 1907-1916
b) 1916-1924
c) 1924-....
1907-1916
del Vallès”

“La Companyia de Telefonia
“grup de la Garriga” amb la iniciativa
101

de la Garriga:
“Ayer comenzaron los trabajos de replanteo para la línea telefónica que unirá La Garriga con Centellas. Parece que varios
industriales y vecinos de esta última población se proponen
realizar inmediatamente aquella instalación que les permitirá
comunicarse telefónicamente con esta ciudad y con todas las
estaciones de la red interurbana de España.”102
“(...) Així mateix s’estan fent gestions pera instal·lar un nou telèfon
desde La Garriga, ha resultat que no més se’n serveixen tres o
quatre particulars (...)” 103
99
a les 17,10 hores.
100 Gazeta de Madrid, n. 67, 8 de març de 1890, p. 706.
101 El Vallès Nou, 26 de desembre 1912 , p. 1.
102 La Publicidad, 16 de juliol de 1907. Mati. p. 3.
103
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en alguns casos coincideixen en el temps.

“VICH.- Sembla que no trigarem gaire en poder comunicarnos telefònicament amb els que viuen a Barcelona. Vich tindrà aquesta
millora d’una manera indirecta.
El poble de La Garriga, que practica la “indústria dels forasters” se
tre dit poble y Barcelona. Però haventhi entre abdues poblacions
permet quan aquesta comunicació telefónica fa entre lo que se’
diuen “ Grupus telefònichs” que al menys tinguin 30 kilometres de
diàmetre cada un y vulguin unirse per una línea interurbana.La
Garriga s’ha vist obligada a fer grupu telefònich de 30 kilometres
dintre el qual hi estarán compresos..La Garriga, Figaró, Centelles
y Vich, y podrà fruir del moviment d’una gran població com Vich
que dona un tràfech de 225.000 passatgers, 120.000 tonalades
de mercaderies y un giro de 3000 pessetes en telegrames. S’ha
format una companyia anònima que té la concessió per 20 anys.
Actualment s’estan fent les instal·lacions a La Garriga y tantost
estiguin llestes y funcionin en l’interior de la població, se podrà
demanar l’enllàs ab la xarxa de Barcelona, pera la qual se necessitarà un cable de 40 kilòmetres, que valdrà més de 5.000 duros.
Son dignes de lloança aquestes iniciatives locals dels pobles de
Catalunya.104 “
Pel juliol de 1909 el corresponsal de “La Veu de Catalunya” repassava les activitats més importants que tenia plantejades el municipi de Centelles, entre elles
“ ...Se parla també de que la colonia estiuenca te´l projecte d’insBarcelona, aquest estiu mateix, per a poder comunicar ab la capital. No cal dir que’ns alegraríem moltíssim que fos certa aquesta
nova .105”
D’aquesta notícia en destacaríem, una altra vegada, que la iniciativa partia de la
colònia estiuenca.
104 La Veu de Catalunya, 21 d’abril de 1908, vespre, p.3.
105 La Veu de Catalunya, 10 de juliol de 1909, edició mitjanit, any XIX, n. 3663, p. 3.
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“La Vanguardia”
en aquests termes:
“Ayer comenzaron los trabajos de replanteo para la línea telefónica
que unirá La Garriga con Centellas. Parece que varios industriales
y vecinos de esta última población se proponen realizar inmediatamente aquella instalación que les permitirá comunicarse telefónicamente con esta ciudad y con todas las estaciones de la red
interurbana de España.106“
A “La Publicidad107“ també es va publicar la notícia.
L’empresa Estabanell a l’abril o maig de 1910 va demanar permís per a creuar
“La Publicidad” i
“La Vanguardia” quasi en els mateixos termes:
“Autorización solicitada por la razón social «Estabanell y Pahissa»,
para cruzar el ferrocarril de Sari Juan de las Abadesas con una
línea telefónica en el término de Centellas.108“

“ A Centellas s’ha inaugurat el locutori públich de teléfonos.109“
L’any 1913 trobem com a president del Consell d’Administració de “La Telefònica
del Vallès” Josep Ollé Planells, de Centelles. Hi havia també altres membres que
Palautordera entre altres110.
Durant els primers anys el grup comprenia una central (la Garriga) i tres subcentrals (Vic, Centelles i Palautordera) i vint-i-una línies que enllaçaven vint-i-dues
poblacions entre si i amb Barcelona.
limitat. Així ho mostra el quadre següent:

106 La Vanguardia, 16 de juliol 1909.
107 La Publicidad, 29 d’agost de 1909.Mati. p. 4; La Vanguardia, 29 d’agost de 1909.
108 La Publicidad, 11 de maig de 1911. Mati. p. 3, i La Vanguardia, 10 de maig 1910, p. 3.
109 Gazeta Montanyesa, 5 de setembre de 1911, p. 7.
110
(1907-1916), Luro, Granollers, n.14 (abril 1998), p.15-14. Molts dels punts exposats en aquest apartat i els
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COMPOSICIÓ DELS ABONATS A LA COMPANYIA DE TELEFONIA DEL VALLÈS (1915)

Total

Localitat

Arbúcies
Centelles
La Garriga
Manlleu
Palautordera

1
1
1
4
1

Ripoll
Roda de Ter
Sant Feliu de Codines
Sant Hilari de Sacalm

8
7
2
3
3
4

1

1
1

Sant Pere de Torelló
Vic
Castelltersol
TOTAL

2
1
1*
1

1

1
1
2

1
1
1
2
2

1

7

3

34

COMPOSICIÓ DELS ABONATS A LA COMPANYIA DE
TELEFONIA DEL VALLÈS (1916)

La Garriga
Barcelona
Vic
Ripoll
Centelles
Granollers
Arbúcies
Palautordera
Manlleu

6
0
3
2
0
2
0
0
0

6
1
4
2
1
1
1
1
1

Torelló
Sant Hilari

0
1

1
0

Roda

0

1

14

22

12
1
7
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38

Font: Elaboració a partir de la Nota de José Oller i Planells a Esteve Tarrades,
10 de Març de 1916 (Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona)
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1
1

19
4
1

2

6

2
10
5
4
1**
10
1
1
1

1
5
12
13

1
3
3
12
1**

71

53

10

* A Sant Antoni de Vilamajor
**Del rector de la Parròquia

TOTAL

2

1
5
1
8
1

11
8
27
16
11
5
34
5
1
3
3
3
14
18
27
1
187

1916-1924
de les Diputacions de les quatre províncies de Catalunya. Un dels seus objectius va
Aquesta tasca va ser portada a terme per l’enginyer Esteve Terrades i Illa (1883111.

Per aconseguir aquest objectiu, la Mancomunitat va adquirir tres grans xarxes
expansió cap a la Catalunya interior.

“COPIA
Casa a Santa Coloma de Centellas adquirida por la Mancomunitat

pública de Telefons, amb una porta per botiga de la família que en cuidi.
telefonista.
En compliment d’aquest programa depen de l’execució d’obres
que falta realitzar.
Barcelona, 20 Agost 1923
El Director del Servei
JERONI MARTORELL.112“

111
de 2017 a les 11 hores
112 Unitat d’Arxiu Documental Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona
(C12/E1/09).
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“DlCTAMEN
Efectivamente anexa a la Torre del Portal de Centellas (monumento
arquitectónico-artístico de los siglos XV -XVIII), restaurada por la

Ayuntamlerito de Centellas y Delegaoión gubernativa. del Partido
,Judlcial de Vich, son según conocimiento y juicio del suscrito las
siguientes:
A) Calidad del inmueble. - Se trata de una construcción de la cual
solo existen los muros de carga, techos y cubierta; es por tanto
actualmente inhabitable Se compone de planta baja y dos pisos.
La aplicación propia de esta construcción és indicada (aparte del
espacio ocupado por la escalera para subir a la gran Sala de la Torre) para instalar en planta baja el Serviclo de Teléfonos, en planta
piso, la habitación del telefonista.

parece mayor por la relativa amplitud de fachada, pero interiormente
resulta escasa. Difícilmente, podría albergar dos familias.
cisa completarlo construyendo tabiques, pavimientos, enyesados,
carpintería y obras complementarias. El coste mínimo de estas
obras, lo estima el suscrito en 15.000 Ptas.
En resumen, consideramos una equivocación fundada sin duda en depueda servir para alojamiento de la Guardia Civil; las dimensiones son
precisa un gasto y tiempo importante para terminarlo.
La aplicación proyectada para el Servicio Telefónico, en cambio
teniendo especialmente en cuenta el emplazamiento y las dimensiones, es perfectamente adecuada, La Mancomunidad debiera
buen servicio a la población de Centellas
Barcelona, 10 de marzo 1924
JERONI MARTORELL
Arquitecto-Director.113“

113 Unitat d’Arxiu Documental Servei de Patrimoni Arquitectònic Local : sense número de catalogació.
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1924-...
El projecte anterior no va arribar a bon terme ja que el 19 d’abril de 1924 es va
suport de l’empresa “International Telephone and Telegraph Corporation (ITT)”
de Nova York. La Dictadura de Primo de Rivera va interrompre la iniciativa de

(1936-1939).

Peñaplata.

2.7. CONCLUSIÓ
tura de nous espais i c) Les noves vies de comunicació. En cadascun dels
apartats hem procurat detallar l’evolució i conseqüències de cada element. No
sempre ha estat possible detallar-ho amb precisió.
L’urbanisme va comportar, també, l’expansió de nous serveis o ocupacions
d’espais. En aquest cas hem procurat detallar les aigües medicinals i les comu-

Josep Rovira Cullell
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3

70 ANYS DE VIDA DEL MUNICIPI
(1950-2020)

3.1. Introducció

sigui d’una manera o d’una altra.

de petits telers que s’instal·laven a les cases on inicialment anaven desenvolupant els

Com tota activitat humana, primer la necessitat era tenir un sostre. Normalment
taven oberts, però no urbanitzats; per tant, no hi havia clavegueres, es tiraven les
en els quals anaven les aigües brutes i de tant en tant es buidaven. Els carrers
eren de terra, no hi havia voreres, solament hi havia llums amb pals al costat dels
habitatges i alguns amb aigua corrent, que era el més essencial per a poder viure.

van començar a tenir un punt de llum, una aixeta, comuna... tot i que això no vol dir
que alguna torre no tingués més serveis.
no hi havia aigua, les aigües brutes anaven a parar a la sortida del mateix habitatge...
Això va canviar perimetralment a partir dels anys cinquanta. Mentre que inicialment
parar a un rec, a partir dels anys cinquanta i seixanta es van començar a construir les
clavegueres del municipi per la portada d’aigües brutes.
De la mateixa manera va passar amb la portada d’aigües netes perquè la gent tingués
últims setanta anys en què la conducció d’aigües ha canviat moltíssim i avui dia és
tubs com la conducció d’aigües brutes a través de clavegueres.
59

I així ha passat amb tot, i de mica en mica han anat sorgint altres necessitats
conducció d’aigües brutes... per tant, actualment les cases estan connectades
amb tots els serveis.

96 metres de desnivell. El desenvolupament del nucli de l’urbanisme evidentment

la sortida del Congost i a l’entrada de la plana de Vic, es crea un nucli que es va des-

dins les pròpies possibilitats. El gran desenvolupament de l’urbanisme al nostre
municipi és el que va ser en el transcurs del segle XX per moltes raons, entre les
anar la seva indústria. En aquest cas concret, Estabanell va construir habitatges
com els que hi havia al que en deien el camí del Cementiri, ara carrer dels Casals,
treballar-hi i que moltes vegades venien d’indústries d’altres pobles i així ja els

Es van començar a instal·lar indústries del sector tèxtil al nostre terme, a les
de poblacions com Sant Martí o altres indrets, venien a buscar un lloc on establir-se a Centelles.
zona de l’estació, ara carrer de Marquès de Peñaplata, es van començar a
construir les tres primeres cases entre 1899 i 1900 ; eren habitatges propietat
dues més a imatge i semblança de les anteriors i la darrera, amb un llenguatge
comú per al seu lleure, amb elements comuns d’estada, de trobada, la pista de
tennis... A l’altra banda del carrer de Marquès de Peñaplata es van anar construint
habitatges particulars de diversos propietaris.
Durant la dècada de 1910 es començaren a construir cases al camí del Pla del
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ment les dècades de 1910 i 1920, però evidentment el desenvolupament de tots
aquests sectors, era molt a trossos.
costat de la via i construint un pont per passar la carretera per sota i s’obrí un
carrer estret per a anar cap a l’estació.
També es va començar a construir el carrer de Fortuny, que era el camí que

sostres al solar. També hi havia un call interior entre en Ripoll i les cases que
es van anar construint al Marquès de Peñaplata, per on passaven els vianants,
un call que segurament, tot i que el terreny era propietat dels senyors Fossas,
També hi havia un petit pas per a passar el carro que anava baixant del carrer
algunes dels Fiol, altres d’Estabanell i d’algun altre propietari.
La ONU. Autor: Edicions El Portal
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En aquest context es va anar construint el barri dels Fiol a davant i després,
ja que en un cantó hi havia la torre on hi havia els propietaris, a l’altre cantó
tuny s’hi va establir un bloc de pisos que encara existeix, d’habitatges per als
treballadors, a més del menjador dels treballadors per les hores de descans.
Posteriorment va traspassar-se la propietat dels Fiol als Estabanell, no sé si a
través de l’absorció o de la compra de l’empresa. La data d’establiment d’Estabanell i Pahisa a Centelles s’ha situat entre el 1879 i el 1883, però la primera
vegada que apareix a la Contribució industrial és l’any 1882-1883 a la zona
denominació del Fortuny).
és el carrer Diagonal, carrer de Mare de Déu de Montserrat, ronda de les Coromines,
-
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També han canviat molt les condicions de vida: quan les persones estaven en situacions
teixes indústries grans tenien l’obligació de tenir metge d’empresa, assistent social per tal
de buscar solucions als problemes dels seus treballadors. Posteriorment, una assistent
social venia un cop de tant en tant per a cuidar-se de problemes molt concrets i després
a partir dels anys vuitanta l’Ajuntament va contractar una assistent social que venia un
matí o tarda per setmana per anar treballant en els problemes que tenien les persones i
en el que les podien ajudar.
Per tant, Centelles ha passat de tenir una persona una tarda a la setmana els
a intentar resoldre els problemes socials del municipi. A més, coordinats amb el
Consell Comarcal d’Osona i la Generalitat de Catalunya, complementat amb els
com per exemple el suport econòmic per a adaptar la banyera per tal que les
persones tinguin una accessibilitat a la llar segons les seves necessitats... i això,
de les necessitats i de les capacitats econòmiques de les persones.

3.2. Les comunicacions amb Centelles
Un altre element important a tenir en compte és la construcció d’una variant
sava pel mig del poble, ja que aquesta era la carretera inicial que anava des de

Aquesta variant, però, va estar molts anys construint-se essencialment pels interessos econòmics dels propietaris, ja que tothom volia que es construís, però

carrer de Jesús, carrer Nou, carrer de Socós, carrer de Sant Joan..., ja que aquest

rretera que anava de Granollers a Vic. També hi havia cases a l’altre cantó de
la carretera, a tocar a la muntanya i també hi havia la capella de Sant Antoni.
Per tant, hi havia una comunicació que permetia anar a Barcelona o a Vic, a
l’igual que l’altra connexió, que era per la carretera que anava per Hostalets.
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La carretera de Centelles a Hostalets, evidentment, sempre ha estat un nucli

vianants per a poder anar a peu i que torna a tenir una gran utilització perquè
la comunicació dels dos nuclis és molt gran, ja que membres d’una mateixa
més de comunicació i de possibilitat de mobilitat de les persones.
El 8 de juliol de 1875 es va inaugurar el tren de Granollers a Vic i cap a Barcelona.

mateix nivell. Aquests dos ponts de camí de carro, que eren molt estrets, igual
que el camí que ja hi havia, anaven a unes masies. El primer va ser el del carrer
Carbassons, que anava a tres o quatre masies i exactament el mateix es va
camí de carro per anar a una masia.
A primer terme l’antic pont sobre la via al carrer de les Falgueres i darrere el pont de l’avinguda del Molí de la Llavina
en construcció el 1992. Arxiu Municipal de Centelles. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol.
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Ambdós ponts son de dos metres i mig d’amplada, eren vies de comunicació
exclusivament per a aquestes masies i per al pas de carros, i al llarg dels anys
també hi van passar vehicles petits. Aquests ponts encara hi són, però ja no
s’utilitzen com a tals perquè ja hi ha ponts al costat de les dimensions que avui
dia han de tenir els ponts de comunicació.
Amb la mateixa construcció de la via del tren es va construir el pont del Rosell i
per sota hi passa el camí de Sant Pau, que porta a la Saleta, la capella de Sant
Pau de Gèmenes i la Masia del Rosell i al Mas Ventallola.
S’ha de tenir en compte que la via era realment un mur que dividia el municipi
en dos sectors, ja que per a passar d’un cantó a l’altre hi havia un camí que
passava pel costat de l’actual pont, on hi havia un petit escorxador que s’utilitzava
El 1928 es va construir el primer pont (el Pont Vell) per on passava el tren per
sobre i la comunicació que unia un nucli amb l’altre era per sota. Amb la conspart de Diputació de Barcelona, també van tenir millor comunicació la barriada

altre que va a parar a la ronda de les Coromines.
El 1979 es va construir el segon pont, que és actualment al carrer Castell del
Fitó, on la comunicació és per sota i el tren passa per sobre; el 1995 es va
construir el pont del polígon Industrial de la Gavarra, on la comunicació és per
dalt i el tren passa per baix; el 1999 el Pont de la Unió Europea on la comunicació
el tren passa per dalt i la comunicació és per baix.

En aquest moment la via es travessa per cinc punts. Com s’ha dit, la via del
divisió s’ha trencat i actualment es va d’un cantó a l’altre del poble sense cap

3.3. Anys cinquanta-vuitanta
neteja i també treballaven a la GMB. Val a dir que inclús quan va començar
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altre lloc, els que portaven un bar, també portaven els comptes d’alguna petita
la necessitat de treballar moltes hores al dia i donat que en aquell moment la
Als anys cinquanta ja es va anar estructurant el municipi d’acord amb el desen-

seixanta quan es comença a notar aquesta realitat.
anar canviant l’estil, ja que la millora de la qualitat de vida de les persones anava

3.3.1. Carrer d’Aiguafreda
consta la sol·licitud de llicències d’obres entre el 1968 i 1971. Joan Nuri, a més

van ser a la banda de baix del carrer. A la banda de dalt, al carrer de Joaquim
Font Mariné, al desnivell que hi ha entre un carrer i l’altre, també s’hi van construir petites cases de gent treballadora, i més amunt, al carrer de Congost, s’hi
predilecte Josep Maria Font i Rius) i la de Joaquim Font Mariné que va donar
nom al carrer de baix.
També hi havia la torre de Vila Coro a la zona de Can Minguet, en la qual s’enimportant de 26 habitatges.
Pilar i la plaça de la Generalitat) es van anar construint petites cases als anys
seixanta i setanta, que van ser l’inici d’aquests creixements, perquè la indústria
i anar-se acumulant un petit patrimoni.
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3.3.2. Carrer de Sant Josep

“planta
sótano destinada a local comercial, una planta baja con cinco viviendas y el
vestíbulo general de acceso a las viviendas y cuatro plantas tipo con seis viviendas cada planta. En total se preveen 29 viviendas y un local comercial”, on
s’hi va anar establint gent immigrada de la resta de l’estat. És l’actual carrer
de Sant Josep, 43-45.
Per obrir el carrer de Sant Josep, cap al 1910 l’Ajuntament va comprar la casa
del carrer de Sant Joan número 3 a Francesc Roca, que va ser enderrocada per
al carrer de Sant Joan 5, on va posar la carnisseria Garriga i el 1979 de Ramon
D’aquesta manera, es va alinear el carrer de Sant Josep de dalt a baix perquè
tingués la mateixa amplada.

i s’hi va construir un bloc d’habitatges, que és l’actual carrer de Sant Joan, 13,
on hi havia hagut un equipament per a joves.
Continuant aquí es va obrir el carrer d’Indústria, es van construir els darreres del
carrer de Sant Joan i el davant i darrere del carrer Socós. Les escales del Serrat
on la gent hi deixava anar les aigües brutes i als anys seixanta es va tapar el rec,

3.3.3. El Parc del Pla del Mestre
El Parc del Pla del Mestre inicialment era un terreny de 4.527 metres2 que tenia

Al Programa de Festa Major de 1961 Juan Mirambell a “El Parque Municipal de
Centellas. Vivir sin ilusión es vivir en las tinieblas” hi explica que la idea del parc va
sorgir en una reunió del Centro de Estudios local. I la comissió escriu al Programa
de Festa Major de l’any següent “Una realidad, el parque municipal” explica que s’ha
ment per “poder continuar en sucesivas etapas para que el ambicioso proyecto del

67

L’any 1967-1968 es va projectar la construcció de la pista de patins, circuit
per a bicicletes i parterres i s’hi van instal·lar gronxadors, tobogans, etc. Per
barrots de guix pintats de tres colors, i els nens/es anaven a l’Ajuntament a
es va encerclar totes les zones verdes amb aquests barrots i així tothom va
participar en la inauguració de la zona.
Aquest va ser el primer gran parc de Centelles.

El parc del Pla del Mestre l’any 1970. Arxiu Municipal de Centelles. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol.

L’empresa constructora Mateu i l’arquitecte Pepe Pratmarsó van construir els

Vic les llicències d’obres es donen a partir del 1951. A la meitat del carrer de
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pis, es donen a partir del 1955.
Val a dir que el Tussol era una era ubicada al carrer de Vic cantonada amb el carrer
un bloc de pisos d’una altura considerable, la qual cosa va crear una polèmica
important al municipi. Finalment el març de 1970 l’empresa Mateu-Planas, SL va
Comisión Provincial de Urbanismo de la Delegación Provincial del Ministerio de la
Vivienda
va donar llicència el 2 de desembre de 1971.

viure-hi, els altres llocs eren una trama urbana amb construccions més senzilles.
Actualment, la gran majoria de cases i torres d’estiueig s’han convertit en vivendes
habituals, tant al Bell Esguard com en altres zones, o són els antics propietaris
que han vingut a viure aquí o bé les han venut a persones que hi viuen.

Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Renom.
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Sant Antoni Maria Claret el 1974. Arxiu Municipal de Centelles. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Renom.

3.3.5. La GMB
El 1949 el Sr. Baltasar Giol i el Sr. Gabriel Buixó inicien l’activitat amb una petita
indústria al carrer d’Anselm Clavé, 14. Paral·lelament ja demanen la llicència de
construcció d’una gran nau que es va construir entre 1950 i 1951 a la carretera
amb una nau al darrere.
Davant la GMB s’hi van construir quatre blocs de pisos per als treballadors.
Més amunt ja es van establir torretes amb un nivell de vida de persones que
qualitat. I així també algun altre d’estiueig com els Batlle, els Boleda... però en
aquest cas la conducció de les aigües residuals encara no estava del tot resolta
i anava per uns recs pels darreres.
Als anys seixanta i setanta també es va obrir el carrer de Tarragona amb petites
hi ha el carrer de Lleida, de les mateixes característiques. Una part de les torres del
però quasi com ara del que era l’eixample important de Centelles.
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3.3.6. Zona de l’avinguda de les Escoles
carrer de la Font Calenta. A partir de llavors es van començar a demanar llicències
de pisos del carrer de Font Calenta i al passatge de les Escoles.
Al que ara coneixem com l’avinguda de les Escoles hi havia un petit pas a banda

de Sant Feliu.
barri de Sant Antoni, del carrer dels Carbassons, del carrer del Mas, i ho completem
amb la zona del Pla de l’Alzina, que popularment se’n deia el barri de Corea, donarien

3.3.7. Pla de l’Alzina-barri de Corea

Al pla s’hi va construir alguna casa i després es va anar eixamplant i es van

El barri de Corea era la manera popular de conèixer aquesta zona que s’anava
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El Pla de l’Alzina. Autor: Edicions El Portal

3.3.8. Corea del Sud o l’ONU
que hi havia, i es van anar instal·lant en diversos llocs, com pot ser en una
havia un sector de població que en deia l’ONU i l’altre en deia Corea del Sud.
L’avantatge que ha tingut el municipi és que no s’han creat guetos ja que, una
vegada establerts en aquests llocs inicials, ja s’anaven buscant altres habitatges. D’aquesta manera, les persones de diverses procedències s’han anat
integrant en el conjunt de la trama urbana i, per tant, també en el conjunt de
altres a Cal Comte, la plaça Vella, entre altres llocs. Posteriorment es van anar
construint nous habitatges i els que podien també n’adquirien en propietat,
com alguns habitatges del carrer de Sant Josep, de la plaça de la Generalitat,
La immigració dels anys seixanta tenia el gran avantatge que era de la mateixa
cultura religiosa; per tant, hi havia una connexió que els unia amb la població

vinculés amb totes les persones del municipi.
72

i una empresa de pells, la qual, encara continua amb una altra societat. S’ha de
el creixement i la vida social del nostre municipi.

3.3.9 Sant Pau
municipis, especialment de l’entorn de la província de Barcelona, Girona i Tarragona.
Centelles evidentment no va ser menys. A la masia la Saleta es van començar a vendre
Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda de Barcelona. Urbanismo Provincial va

Aleshores es va crear una comissió de diversos propietaris sota la direcció del
senyor Codina, que era una persona que tenia una gestoria a Barcelona, i es

A l’anar-se venent els terrenys, es va arribar a un acord amb l’Ajuntament que
l’aigua se la posarien ells i així van crear una cooperativa per a gestionar-se
l’aigua corrent i instal·lar la xarxa que van anar a buscar al Rossell i van arribar

que hi havia instal·lats per a conduir l’aigua, l’Ajuntament va instal·lar comptadors

volts a les parcel·les que així ho demanaven.
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El Pla General de 1983 establia que el pla parcial era de compensació. Per tant, vol
obres i repartir-s’ho, creant una Junta que dirigia tot aquest procés. Aleshores, quan
la Junta va haver contractat un arquitecte i un advocat per a tirar-ho endavant, es
qual la gent es va rebotar contra la Junta. Aleshores aquesta junta va reunir-se
amb l’Ajuntament i em va demanar, com a alcalde, que, en comptes de compensació, passés a cooperació, que vol dir que és el mateix, però que ho gestiona el
canvi i comprometent-se a participar en totes les despeses que això comportava.
L’Ajuntament el 19 de maig de 2006 va aprovar per Ple el canvi de compensació
a cooperació i el 28 de setembre de 2006 va encarregar la redacció del projecte
de reparcel·lació, conjuntament amb la redacció del Pla Parcial, a l’empresa J.M.A

ciós administratiu contra la resolució del decret 194/2010. L’1 d’agost de 2011 es va
inscriure el Pla Parcial al Registre de la Propietat.
El 19 de març de 2012 el jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona desestiels dos propietaris interposen recurs d’apel·lació contra el pla parcial i el 31 de març
de 2015 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciosa administrativa,
secció tercera, revoca la sentència anterior i declara nul de ple dret el projecte de
reparcel·lació, en considerar que el pla parcial no era executiu per l’article 87.8

El 30 d’abril de 2015 l’Ajuntament torna a aprovar inicialment el Pla Parcial. El
14 de juliol de 2016 la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central aprova
pla parcial va passar de 156.701,32 m2 a 153.314,41 m2, la qual cosa implica
terrenys de les parcel·les privades resultants.
El projecte d’urbanització dels carrers va pujar a 5.254.715,94 euros més IVA i es va
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quina manera pot anar pagant tota aquesta urbanització. En tot això ha tingut
equip de govern, que ha anat assumint i resolent tots aquests problemes.
Sant Pau ha estat una urbanització que inicialment era de gent de Barcelona,
essencialment treballadora, que comprava el terreny i que de mica en mica

d’acord amb la parcel·la mínima, n’hi podrien arribar a haver 170. La parcel·la
També cal dir que com tot pla parcial hi ha 15.391,22 metres de zones lliures i verdes,

pla parcial és de 153.314,88 metres.
Deumal per un import d’1.277.810 euros més IVA.
Com podem observar, una urbanització d’aquestes característiques, que al país
on ja han estat marcats els terrenys com a parcel·les que tenen propietari.
tiques. Precisament per això, la zona d’habitatges protegits que qualsevol pla
-

de govern durant els últims vint-i-cinc anys.
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3.3.10 Zona esportiva i Promoció del carrer de Sant Ignasi
de Loiola-Passatge del Pi
A mitjans dels seixanta van néixer promotors i per exemple totes les casetes
d’en Pau Frare a partir del carrer Josep Falgueras va créixer amb uns carrers
mateix criteri cases, algunes amb jardí, adossades, altres amb jardí paral·lel a
la casa. I així també es va obrir el carrer de la ronda dels Esports, on les primeres
construccions de cases a la part alta del carrer (Call Fondo) es demanen el
1951 i 1958 i des del 1963 s’hi demana construir alguns magatzems, entre ells
generalitzades és als anys 70.

Promoció de cases en venda al carrer Pau Casals i Sant Jordi el 1975. Arxiu Municipal de Centelles. SDF.
Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol.

Entre els anys 1968 i 1974 s’hi construeix el complex del poliesportiu (camp de
al pont de la via del carrer de l’Estació. En aquell moment es va traslladar el
a la zona esportiva.
En aquest context hi ha un element interessant a destacar, que és la part des
perquè venia del bisbat i va arribar a acords amb promotors.
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La promoció del passatge del Pi i tots aquests carrers paral·lels a la zona

van quedar buits es van vendre a particulars, els quals es van construir ells
mateixos els seus habitatges.
La promoció del carrer de Sant Ignasi de Loiola-Passatge del Pi s’inicia el 1974.
ho demanen diversos particulars.
Curiosament, la urbanització d’aquest sector va ser del bisbat a través d’una

i Clavells, amb les llicències d’obres sol·licitades entre 1973 i 1977, la resta
de cases del carrer Clavells i Pompeu Fabra, a partir dels anys 80. Les cases,
Jordi es van construir entre 1972 i 1977.

A, B i C, corresponents a l’actual carrer de Josep Falgueras Pujol (A), carrer Jaume
“Atendiendo que
las obras mencionadas pretenden realizarse en Zona 11, del pla general, según las
ción de dichas obras en la indicada Zona en la forma que se hallan proyectadas”.
correcta alineació i rasants de la prolongació del carrer de Jaume Guinovart per a
1980:

estudio de dicha zona, este no está aprobado por ningún organismo competente.
. L’any
També en aquest context, a l’abril de 1976 l’Ajuntament lloga uns terrenys a la ronda
dels Esports, davant el pavelló, la pista de tennis i la via, per a destinar-los a parc
tant, la zona va quedar urbanitzada amb qualitat d’un poble d’eixample.
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Vista aèria del Parc Poliesportiu Municipal el 1968. Arxiu Municipal de Centelles. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Paisajes Españoles.
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Tota aquesta ocupació del territori va anar marcada per una norma que era
el Plan General de Ordenación de la villa de Centellas, que va ser redactat pel
senyor Josep Pratmarsó i aprovat per la Comisión de Urbanismo y Arquitectura
de la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda a la sessió del 14 de

pla genèric de Diputació de Barcelona, que es va anar adaptant al desenvolucan Moreu, o com va ser a baix al camí de Castellar. També es van anar segre-

engreixos de bestiar.
es pujava primer l’estructura i s’hi posaven pollastres per a guanyar diners i
setmana, essencialment el diumenge.

3.3.11 El Park Cinema i la Casa Pujol
anomenat Vilma. El 1957 hi va haver un ensurt, que va caure una part del sostre
al cap de poc de ser inaugurat que va crear un trauma al municipi important,
de propietat privada.

com a solar i als anys setanta hi van construir un bloc de vint-i-quatre pisos,
que van portar algun problema perquè la casa Pujol, que estava al costat, quequatre pisos.
Al llarg dels anys, la casa Pujol ha estat deshabitada i el 2021 l’Ajuntament la
va adquirir per a usos públics.
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3.3.12. Urbanització dels Tres Termes
Sant Martí de Centelles). Aquesta urbanització és a dalt al Puigsagordi i era

Aquesta urbanització té molts problemes; un és que des de l’Ajuntament no es
volia ni es vol legalitzar com a urbanització pels inconvenients que comporta
nicipis més, ja que tot això comporta un problema greu que cap dels municipis
no ha volgut encarar.
Puigsagordi que abans no hi era. Per tant, actualment queda com a terrenys i algunes
L’aigua corrent se la reparteixen ells a través d’una bassa i un pou.

d’anar a dalt a les antenes del Puigsagordi. Nosaltres vam accedir que passessin
en un dels carrers dels Tres Termes, la qual cosa ens permet connectar l’ET

3.3.13. Pla General d’Ordenació Municipal
El 1979 es produeix un canvi substancial a la vida dels municipis, ja que es
convoquen unes eleccions municipals i són les primeres eleccions municipals

Així, el 3 d’abril de 1979 es van desenvolupar aquestes primeres eleccions, el

un marc legal per tal de desenvolupar urbanísticament el municipi. I no va ser
casualitat que una de les primeres accions importants va ser treure a concurs
la redacció d’un pla general d’acord amb les necessitats i desenvolupament
del moment.

determinaven cap on havia de tirar el municipi, es va redactar i es va aprovar
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ser aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona el 4 de maig de
1983 i acordada la seva executivitat el 27 de juliol de 1983.
A partir d’aquí, el pla és l’instrument que ha servit per a tirar endavant tot el

seves premisses. És la primera vegada en la història del municipi que un pla
general té tanta vigència i que és el marc d’actuació del territori.
Entre les principals característiques és el que ha permès desenvolupar tots
els polígons industrials, totes les travesses de la via del tren que passen pel
centre del municipi a través de ponts o passos, i que ha estat i és l’eina útil per

construint dins aquests espais buits i el creixement ha estat molt més harmònic

Així, per exemple, la zona que hi ha entre el carrer de Jesús, el camí d’en Nasi,
cessió al municipi, que van ser els terrenys ubicats entre el camí d’en Nasi,
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El Pla General havia determinat com a espai per a construir l’Institut el costat
del carrer d’Hostalets, on hi ha actualment un centre comercial. Però donat que
la carretera de Sant Feliu, l’Ajuntament en aquell moment va creure convenient
cialment previst pel Pla General quedés condicionat, però que l’Institut no s’hi
del carrer dels Casals, on després hi havia l’escola bressol i actualment part de
equipaments sense que costés diners a les arques municipals.

3.4. Anys noranta
3.4.1. Pla Especial de Protecció del Centre Històric -PMUC
Als anys noranta la regidora Assumpta Vall-llovera va crear un equip de treball que
portava el nom de Patronat per a la Protecció i Millorament Urbanístic de Centelles
(PMUC) per tal de controlar i analitzar totes les construccions que tenien un cert
valor arquitectònic i històric. Així, hi va haver un equip tècnic, juntament amb un
equip de representants polítics del municipi, que van ser els que van anar estudiant
la protecció del nucli antic i dels elements que calia preservar.
Històric (PEPCH) i dels elements d’interès del terme municipal. Aquest treball va ser
dirigit per un arquitecte especialista, Miquel Surinyach i Pla, i es va dedicar a anar

arquitectònics que d’aquest estudi en sortien.
a la sessió del 5 d’abril 1995 i és el que determina què és el que s’ha de preservar
i què es pot canviar.

3.4.2. El Sector IV Ponent
En aquest mateix moment també es va planejar urbanitzar el sector IV Ponent, que
era la zona de la residència. A partir del 1995 es va començar a urbanitzar el sector
de la plaça de Catalunya, del Torras i Bages, Riumundé, Mossèn Ubach i part del
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La urbanització del sector IV Ponent va acabar amb la inauguració de la plaça
Catalunya amb la presència de Joan Cañada, director d’Administració Local i representant de la Generalitat de Catalunya, el 17 de juliol de 2011, moment en què la
urbanització estava ja completada i la plaça ja estava voltada d’habitatges.

Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol.

3.4.3. Desenvolupament de diversos subsectors
Entre altres realitzacions, el 1995 es va urbanitzar el carrer del Mas i es van

entre el carrer de les Escoles i el carrer de Vinaròs.
També es van anar desenvolupant diversos subsectors a la zona de baix del

sector de can Falot... amb zones mixtes on hi havia petites indústries, a més
de vivendes.
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del poble, al carrer de Socós, i es va construir una nau en aquest carrer, així com
l’habitatge d’un dels propietaris.
Madel s’havia creat el 1965 a través de dos socis de Barcelona, dos d’italians i
un d’aquí a Centelles. I el 1964 es va construir, a través de Francisco Roqueta,
uns baixos dedicats a indústria i a sobre l’habitatge per a viure-hi. Però no va
representant era Francisco Roqueta.

- 1993: inici obres carrer de Sant Ignasi de Loiola, Metal·lúrgia i
passatge de l’Avellaner (UA11)

urbanització d’aquesta zona.
Aquí també s’hi va obrir el carrer d’Hostalets; es va urbanitzar el polígon de PuigxoPuigxoriguer; i s’hi va construir el pont de la Unió Europea, que es va inaugurar el 10
d’abril de 1999 i que és un eix de circulació importantíssim.
Obres d’urbanització de la carretera de Sant Feliu de Codines el 1998. Arxiu Municipal de Centelles. SDF.
Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol.
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3.5. Anys 2000
3.5.1. Carrer del Palau dels Comtes
Amb el mateix criteri del Pla General es va obrir el carrer del Palau dels Comtes en un
amb llicències sol·licitades entre el 2003 i el 2004. S’anuncia l’obertura del carrer del

3.5.2. Sectors del Marçó Nou i del Marçó Vell
La urbanització important de dos sectors van ser tant el Marçó Nou com el Marçó
Vell, que era dels Pratmarçó, que es va desenvolupar amb plans especials per a
poder-los tirar endavant.
Al Marçó Nou s’hi van construir dos blocs de pisos més tot un rengle de cases uni-

Vista aèria del sector del Marçó Vell abans de les obres d’urbanització el 2002. Arxiu Municipal de Centelles. SDF.
Col·lecció Ajuntament de Centelles. Autor: desconegut.
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obres d’urbanització del Marçó Vell (creació de la rambla del Camp de l’aigua,
la urbanització del carrer Galejadors i avinguda de les Escoles i l’allargament

Escoles i es va construir un conjunt de seixanta-vuit habitatges entre pisos i
del Camp de l’Aigua es van demanar les llicències entre el 2002 i el 2004, mentre

sol·licituds d’obres particulars al carrer de Galejadors són dels anys 50 i 60,

noranta-sis metres comporta que els carrers i les vies de comunicació tinguin
Per aquest motiu, s’han hagut de construir passos transversals, especialment
L’altre és el pas entre el carrer de Socós i el carrer de Riumundé, que es va

que es va inaugurar el 30 de novembre de 1997.
-

“amb l’arranjament de la zona de
la plaça del Pi, s’ha finalitzat la urbanització del carrer Sant Ignasi de Loiola i
del carrer Josep Falgueras”. La resta es va construir amb diverses promocions
per construir.
Paral·lelament, el que es va desenvolupar del Pla General del 83 van ser els polí-
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era del tot legal, ja que hi ha tot un seguit de naus que han servit perquè donin
indústria en aquest sector, però no donen al carrer de Torras i Bages perquè la

Dit això, és evident que totes les indústries que estaven al mig del poble i segons

estan per desenvolupar la GMB que hi cabrien més de cent cinquanta habitatges,
i el Vapor on hi cabrien cent quaranta habitatges.
hi havia el criteri de per qui construir tants habitatges, on són les persones
que hi va haver el “boom” de la construcció dels anys 2006-2007 moment en
però donada la prudència mantinguda des del propi consistori, no es va donar
d’aquell “boom”
va petar el “boom”, es van poder acabar. Un exemple d’aquestes intervencions
són els passos, la sortida del pas de Riumundé on es va urbanitzar la placeta,
el carrer de Socós, una part de la rambla de Camp de l’aigua, així com també
i es va haver de construir el carrer.

3.6. Els serveis
3.6.1. L’aigua corrent
Com a tots els pobles, per a l’aigua corrent la gent la tenia de diverses situacions:

-

Can Buenos, que va solucionar part del problema. Paral·lelament a això, es van
posar d’acord els municipis d’Osona Sud per tal de portar aigua del Ter en una
xarxa que en aquest moment dóna garantia d’aigua.
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Les instal·lacions eren diverses, amb materials que no complien la normativa...
estava concentrada, tant la pròpia (dels pous i les mines) com el subministrament d’Osona Sud. Per tant, convertíem la instal·lació en doble sentit per a
donar i subministrar aigua. Es van anar canviant els tubs que estaven obsolets
per tubs nous que donaven la garantia de la normativa.
L’aigua inicialment era aigua corrent, que passava pels tubs i anava a parar
deixava passar 0,0254 litres per segon, que venien a ser 2.200 litres al dia.

L’any 2000 es va connectar la portada d’aigües amb Osona Sud amb el pou de
Can Buenos. També en aquest context l’empresa dels Hostalets que ens portava
va adquirir. Així, el titular de l’aigua i de les seves instal·lacions és el municipi.
Tot plegat garanteix tenir una excel·lent instal·lació d’aigua potable.

3.6.2. Clavegueram
Antigament, totes les aigües baixaven a cel obert pel mig del torrent del Marçó,
per on baixava l’aigua bruta...

ser una obra de sanejament importantíssima que va connectar tots els trams de carrers
per anar conduint totes les clavegueres cap a la depuradora inaugurada el 1993.
ment hi anessin les aigües brutes dels habitatges, i les indústries, com l’Estabanell i la
Pelleria, tot i que ho necessitaven, no podien connectar-hi. A partir d’aquí l’Ajuntament
a les dimensions del municipi tant d’habitatges com d’indústria. L’ampliació de la
reals del municipi.
urbanístics i actualment ja no es percep la construcció d’una claveguera que no estigui
connectada a la xarxa d’aigües brutes.
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Obres d’urbanització del polígon industrial del Congost i de l’ampliació de la depuradora l’any 2000. Arxiu Municipal
de Centelles. SDF. Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol.

3.6.3. Gas natural
Un altre servei essencial que vam poder obtenir és la portada de gas natural a
Centelles que va arribar el 15 de juliol de 1996, a través d’una xarxa que es va
Gas natural va tenir interès a arribar a Vic, ja que hi havia una instal·lació de gas.
central i certs anells perimetrals i a partir d’aquí va anar creixent a mesura que
els ciutadans ho necessitaven, així com també als polígons industrials, perquè no
es concep la indústria sense una instal·lació de gas com a un dels seus serveis.
En aquest moment és una de les instal·lacions cabdals per al desenvolupament
del municipi, tant per a la indústria com per a les llars. Ja no tothom depenia de
una de les millores importantíssimes que es van desenvolupar.
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3.6.4. El telèfon
Inicialment era una centraleta petita i absolutament manual en la qual hi havia
que estigués oberta i li passava la connexió a la persona que deia. Els dos pri-

que hi van haver inicialment van ser al carrer Jesús, número 2 (aquest va ser el primer
carrer Marquès de Peñaplata, més o menys davant del Centre Parroquial.
letes ja no tenien sentit i ja es trucava directament a través d’uns aparells que estaven
Aquesta última centraleta va ser al carrer de Sant Antoni Maria Claret, que ja no va neces-

instal·lacions que amb antena podies anar a qualsevol punt de la teva estada a trucar
viat absolutament tota transmissió tant de dades de veu com d’escriptura a través de
l’actualitat, hem viscut uns canvis absolutament abismals en la comunicació entre
les persones, que és a l’instant, en qualsevol moment i des de qualsevol punt.

cen a instal·lar a les cases, normalment una bombeta per a dues habitacions (es
actualment no es concep un habitatge sense una bona instal·lació elèctrica. Per
tant, hem passat de cases on hi havia una bombeta entre dues estances a una instal·lació elèctrica que dóna cobertura a totes les estances de l’habitatge i avui dia no
es concep una vivenda sense una bona instal·lació tant de bombetes com d’endolls

90

Per altra banda, actualment qualsevol urbanització i carrer té com a essencial l’enlluEl consum elèctric s’ha desenvolupat tant que avui dia al municipi es gasten

elèctricament, soterrar moltes línies i tenir una qualitat de servei de primer nivell. En un
cert moment, cap al 2010 es va veure la necessitat de connectar totes les Estacions
pals i després es va veure que això es podia traslladar a tot el municipi.

desenvolupament de qualsevol municipi amb les necessitats actuals de vida, de

3.6.6. Els carrers
Un altre element important a tenir en compte en l’evolució de l’urbanisme del
sempre han sigut un element de comunicació, però el nombre vehicles, carruatges...
era molt petit i per tant l’amplada a vegades tenia poca incidència.
el 127 de la Seat... llavors la gent que podia ja tenia cotxes més grans i molta gent
de desplaçament, sigui per anar a comprar, per anar a portar els nens i nenes a
l’escola, per anar a treballar, per lleure... tot i que actualment, especialment a les
escoles, hi ha una campanya perquè s’hi vagi amb bicicleta, patinet o caminant.

Codines passava pel carrer de Jesús i pel mig del poble cap a can Moreu i era de doble

5.786 vehicles.
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Circulació d’automòbils al carrer Socós el 1964. Arxiu Municipal de Centelles. SDF.
Fons Ajuntament de Centelles. Autor: Fotos Pujol.

3.6.7. Neteja viària
Un dels altres serveis que es dóna és la neteja de carrers i el buidatge de papereres.
reres i als carrers solament s’anava a treure allò que s’havia deixat en algun carrer
la setmana pel total de carrers de Centelles per tal de poder passar per tot arreu.

de brossa a la setmana.

3.6.8. La recollida de deixalles
quatre carros passant per tot el poble i es portaven a l’hort d’en Molas, que estava
ubicat davant d’on ara hi ha la nau de Madel, al costat de la Riera Blanca. Del 1966 al
1979 es portaven a un camp de Can Tarracó. Després, el 1979, es va anar al costat
del Pla de les Forques. De 1984 a 1989 es va anar a Santa Maria de Palautordera, on
també es portaven els residus industrials. Posteriorment es va anar a Cal Gitanet, a
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Vic, on solament volien residus urbans i els industrials es van començar a portar a
Vacarisses on encara ara es porten. I el 1996 ja es va anar a l’abocador d’Orís.
que a través del remolc recollien les deixalles. Del 1976 al 1981 es va recollir amb
un camió i a partir de 1981 hi ha hagut cinc camions de recollida de deixalles amb
carrosseria compactada.
propi recipient per a posar-ho i ho posaven tot a la bossa que portaven, i actualment hi
ha molts productes que estan envasats; aquest canvi tan substancial es tradueix en la
necessitat de recollida de deixalles, que s’ha multiplicat exponencialment.
de deixalles és espectacular, coincidint també amb un augment de població.
Any

Quilos recollits

1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

41.600
499.200
665.600
884.000
1.248.000
2.553.730
2.322.534

població de dret)
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llarg dels anys, els residus han canviat totalment i ha anat pujant exponencialment
-

tant, als anys 2010 i 2020 ja tenim dades que s’han anat adaptant a les exigències de
l’Ajuntament i de la Junta de Residus. I així ho demostra la taula que segueix:
Deixalleria 2010-2020
Materials
Aparells elèctrics i electrònics
Bateries

Esprais
Ferralla
Fluorescents
Fusta i voluminosos
Oli mineral
Oli vegetal
Piles
Piles i acumuladors
Residus especials
Restes de poda i jardineria
Runes
Tèxtil
Tòners i cartutxos
Varis
Vegetals
Vidre pla
94

kg (2020)

kg (2010)

14.235
96
715
300
520
56.190
408.360

27.280
62
101.300
1.120

750
98
467
2.685
14.869
65.540
158.695

46.750

234.750
718

580
6.390
68.940
24.220

31.180

Minideixalleries 2010-2020
Materials

kg (2020)

kg (2010)

6
540

35
418
21
20
24
28
24

CD i DVD
Piles i bateries de mòbil
Bombetes i halògens
Esprais
Cartutxos d’impressora

195
14
40
91

Bombetes de baix consum

Recollida de deixalles
Materials
Rebuig
Cartró comercial
2020

kg (2020)

kg (2010)

1.978.180
286.420
57.934

2.053.280
308.450
192.000

2020

Contenidors kg recollits
Vidre
Envasos lleugers,
paper i cartró
Roba
Oli vegetal

2010

2010

Contenidors kg recollits

33

168.550

16

139.880

80
4
2

760.410
19.600
4.100

74
4

627.600
22.595

3.6.9. Obres i Serveis Presseguer
Obres i serveis Presseguer és una empresa que va començar el 1961 amb la recollida
de deixalles i la neteja de carrers quan estaven bruts. Durant els anys es va anar
adaptant, de manera que va començar amb un carro i un animal i va anar canviant
netejar carrers i camions de recollida de deixalles a través de la relació de contenidors
de 1.100 litres que hi ha repartits pel poble. Al maig de 2007 també va començar la
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En aquesta zona del Marçó Vell, primer va tapar la riera i a partir d’aquí van
anar construint a l’avinguda de les Escoles, carrer de Galejadors i la Rambla
del Camp de l’Aigua. Entre el que va haver de donar a l’Administració pública,

cases al carrer de Jesús.

al Polígon del Congost, de la Gavarra i del Puigxoriguer.
Va ser a partir d’aquest any que va concentrar l’empresa i la va especialitzar
a Sorea i l’Electra entre d’altres, en la urbanització de carrers i en l’aixecament
de naus industrials per a empreses.
En els moments d’emergències com les nevades és l’empresa que treu la neu de
-

3.6.10. Equipaments

després es va ampliar i va passar de ser dels pares a municipal. La inauguració
“babyboom” se’n va construir una altra al carrer dels Casals, l’escola bressol
El Petit Pi, que es va inaugurar el 25 d’octubre de 2008, i quan ha minvat el
-

petita sala de La Caixa. Va ser a partir de 1995 que l’equip de govern va tenir
més, La Caixa no tenia interès de continuar-la.
Va ser a partir d’aquí que es va començar a buscar possibles locals per a
aquesta cooperativa de consum en aquell moment ja no tenia sentit ni possibilitat econòmica de tirar endavant. A més a més, tenia uns deutes a què
Va ser en aquest moment que hi va haver una assemblea per a discutir la realitat
de la cooperativa i l’alcalde, Miquel Arisa Coma, i el regidor Antoni Castells
Preseguer, que hi van participar, es van comprometre que si tenien la titularitat
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16 de maig de 1998 amb tres plantes: la sala polivalent de baix, i dues plantes
de la Biblioteca amb unes instal·lacions d’una qualitat de primer nivell.
També es va remodelar la Casa de Cultura, al carrer de Jesús 25, que era

de trobada de jovent.
el juny de 2009. Té tres sales de vetlla i ha acabat essent un equipament essencial
Centelles que té una tradició pictòrica de molts anys, a la cessió que es va
de qualitat que es va inaugurar el 14 de maig de 2004 i que representa el pas
d’una zona rural a una zona urbana.
Tot això representa el canvi importantíssim de qualitat de vida durant aquest segle;
de ser un poble humil de pagesia i tèxtil, ha passat a ser un municipi divers, que
ha donat molts serveis que permeten viure en un entorn de natura, ja que estem a
urbanes, com poden ser el CAP (inaugurat el 16 de juny de 2001), que dóna un
servei molt important de salut a les persones i també com pot ser la construcció
de 2009), que dóna servei de lleure, esport i també de salut.
paments d’atenció a les persones com de serveis socials, de la residència per a
d’un treball de la gestió dels últims equips de govern que han estat capaços
de donar resposta a aquestes necessitats de les persones del seu municipi.
Una de les instal·lacions cabdals en aquest moment és la residència Sant Gabriel,
pagada per Gabriel Buixó i inaugurada el dia 1 de setembre de 1980. Després,
regentada per una congregació religiosa i després es va canviar per una resi-

amb altres persones.
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Tot això ha anat acompanyat de la remodelació del nucli antic: les obres de
condicionament de l’entorn de la Sagrera al gener de 2003, la inauguració de
neteja i remodelació de la zona de la Cira l’any 2018; l’inici de les obres del
de la plaça de Catalunya el 17 de juliol de 2011. I això ha estat importantíssim

l’escenari nou, canviant els llums, remodelant les entrades... i que doni servei a les
un teatre actualment.
També cal tenir en compte dos equipaments de titularitat privada com són la
Societat Coral la Violeta, la més antiga de Centelles, que als anys vuitanta es
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xerrades, actuacions... el 30 d’agost de 2019 es va inaugurar la restauració de
va construir.
s’ha convertit en sala polivalent de cinema i teatre amb un escenari nou i que
actualment és un equipament de qualitat. Al juny de 2017 va obrir les portes el
Centre Parroquial després de les obres de remodelació.
ció de la pista, un espai que en aquest moment té una gran qualitat i que dóna vida
al centre del municipi.

3.6.11. Comerç
hi hagi el mercat setmanal el diumenge permet que tot el comerç també en
gaudeixi.
També hi ha dos centres comercials mitjans. Aquests dos equipaments comer-

El comerç és essencial en un municipi, ja que proveeix els seus habitants en
les seves necessitats de compra de menjar, de vestir o d’activitats de lleure

Actualment Centelles té 205 comerços; per tant, podem veure com el nombre d’establiments comercials és molt més gran que en altres municipis de la
zona, en relació als habitants que tenim.

3.6.12. Indústria
a qualsevol indret del municipi (carrer de Jesús, de Sant Martí...), a banda de les
indústries d’un cert nivell com Can Massana, Can Generalet, la GMB, el Vapor,
Estabanell, Curtits La Doma...
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gueixen els mateixos passos i es crea una situació d’atur i de manca d’expectatives al
municipi. Va ser en aquest moment que, com ja establia el Pla General, es van dissenyar
uns espais per a zones industrials, com poden ser el Puigxoriguer, la Gavarra, el sector

tenim una estructura del municipi molt equilibrada entre la indústria i els serveis.
Hi ha empreses importants i grans, com Madel, que havia hagut de marxar del
municipi i va tornar; Cetriko, que es va traslladar de Can Generalet al polígon

com poden ser ser Fogar, Xemeneies Pio, entre altres, i que en aquest moment

temps en una petita nau llogada, el 1986 va comprar una nau al polígon el
molta incidència i de les més importants del municipi.
L’economia té el seu desenvolupament i de les dues grans crisis que hem passat
en els últims anys, la de 2008 ens va permetre passar sense grans traumes i les
indústries es van adaptar a la nova situació de crisi i van mantenir la seva activitat.

3.6.13 Cases de pagès
i molts desnivells. El 1860 ja hi va haver censades cinquanta-vuit masies al
quarteres...) la gran majoria ja vivien.
Als anys cinquanta es conreaven blat, civada, ordi, blat de moro, així com naps,
evidentment patates i entremig de les patates també s’hi conreaven carbasseres i
que es tenien d’acord amb les dimensions de la terra, perquè solament els podien
donar menjar del que collien; i l’altra era per al sosteniment personal i per vendre al
També hi havia l’hort, que era un tros de terreny que se’n deia hort perquè era una
cosa molt preuada. Aquest terreny es podia regar i s’hi plantaven mongeteres,
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tomaqueres, bledes, enciams... tot aquest tipus de llegums i verdures, que eren

sistema que pel pa.

es planten patates, que actualment, al supermercat es compren com a producte
de proximitat.
-

es poden conrear tots aquests terrenys.
hi ha al municipi.
Altres cases de pagès s’han convertit en torre, com per exemple, can Victori
d’Abadal per acabar les obres de la casa del passatge Mas Coch, en terres de
Victori, ampliar-la amb la construcció d’una galeria i corrals. També hi ha un

zona rústica.
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3.6.14. Les rieres
Un element que cal tenir en compte és que el creixement urbanístic del municipi
per sota passa la riera, igualment passa per la rambla del Camp de l’Aigua, per
sota l’Ajuntament i de can Peixet, o al carrer de Miquel Pratmarsó, als pisos del
hi havia una riera que es va tapar.

3.7. Actualitat
En aquest moment el Pla General encara permet un creixement molt gran. Si es
de la meitat del que diu el Pla General, havent-hi una gran massa urbana que es
I com a característica tenim que encara hi ha zones per desenvolupar com són

de Madel que té aquestes mateixes característiques de zona de cases amb jardí.
Per tant, són dues zones per a desenvolupar dins la trama urbana, a banda que
encara hi ha zones importants, també essencialment per a construir-hi habiel carrer de Can Minguet a partir del pont de les Bruixes.
i en base a això s’ha pogut reordenar i és importantíssim que es mantingui i
que tots els serveis i instal·lacions estiguin al servei de les persones.
Pla General és molt expansiu ja que, si s’hagués desenvolupat, tot tindríem el
molt més harmònic.
i una sala per a la gent gran; els pisos de lloguer a través de la Generalitat del

notable per tal de tenir serveis a l’altura de les necessitats d’aquelles persones,
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sense grans aglomeracions, tenint un institut, dues escoles públiques, una de
bitants es desenvolupin.
També la ronda d’Esports és obvi que és un lloc que en el moment que es va
construir els anys setanta va estar bé i s’ha anat arreglant per a mantenir-ho
desenvolupat equipaments per a tenir aquest creixement i que el municipi estigués
complementat amb uns equipaments que donessin una qualitat de vida important
als ciutadans del municipi.

s’ha reurbanitzat la pista amagant dues ET i traient les de la Cira; així com

municipi que desenvolupes.

i que ara s’ha d’orientar i reconstruir de nou. Així com també la compra de la
pament del lleure de la mainada.
No cal dir que ara hi ha uns reptes importants com són que depèn de com es

3.8. Conclusions
des dels anys cinquanta. És evident que un municipi es desenvolupa des de
tant econòmiques com intel·lectuals per a tirar-lo endavant.
GMB, Vapor, Ripoll, Estabanell, la Pelleria... entre d’altres i un munt de petites empreses
com can Taps, tèxtils Prims, Puigdollers, entre moltes d’altres, que es van anar creant a
cament d’acord amb aquelles necessitats. I ara evidentment s’han anat modulant.
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de desenvolupament i creixement del municipi.
En aquest moment, ja ho hem explicat, tenim en vigor el Pla General del 1983
el qual és un pla expansiu que evidentment encara no ha esgotat el seu despròpiament per anar creant els tramats urbans. El Pla General és un marc en
amb les necessitats de cada moment.
Actualment l’activitat pública té una gran incidència amb tota l’activitat d’un municipi. Ho hem vist aquí, gairebé tots els equipaments són municipals, la construcció
de parcs i jardins i de zones verdes... tot això que requereix el seu manteniment vol

per a tirar endavant qualsevol urbanització d’habitatges. Tot aquest treball comporta, com no pot ser d’una altra manera, elements positius però també elements
I és això el que parteix d’una visió global de quin ha estat el meu pas d’aquests
anys, quins objectius hi havia i on estem en aquest moment.
Al llarg d’aquests setanta anys s’han anat creant tots els serveis públics que es
necessitaven per tenir un municipi ordenat, com pot ser el tema del clavegueram,
la depuració d’aigües, la compra i portada d’aigua corrent a les llars, la portada
d’aigües d’Osona Sud, juntament amb altres municipis de la zona... a tot això,
i amb molt criteri de les necessitats del municipi (no de les necessitats del

-

Estem davant d’un municipi que ha sabut canviar l’estructura empresarial, una
estructura que inicialment era en la seva gran majoria del tèxtil, a una estructura
que hi ha del metall, de les telecomunicacions, de moltes activitats industrials
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bé, perquè és una indústria mitjana i sòlida amb capacitat d’obrir mercat en el
anys enrere no estaven ni plantejades. I aquí vam ser un dels llocs que vam ser
capaços de posar allò que estava en el paper, en la trama urbana.
No tots els municipis de la nostra dimensió de persones que hi viuen poden

a espai de joventut, de benestar social, escola de persones adultes, teatre, en
no molt gran però sí adequada a les necessitats d’un poble de 7.500 habitants.

que els anys cinquanta les cases no tenien aigua corrent, moltes cases no tenien
dutxa, solament alguna tenia instal·lació d’aigua per la cuina, una instal·lació elèctrica mínima... i tot això s’ha anat posant al dia i actualment no es concep un ha-

de la mínima expressió de serveis a una situació com l’actual, que queda escrita i en

Miquel Arisa Coma
Centelles, octubre de 2021

Agraeixo la col·laboració de l’Arxiu Municipal de Centelles i de totes aquelles persones
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4

LA REPRESENTACIÓ GRÀFICA DEL CREIXEMENT
DE CENTELLES ALS PROGRAMES DE LA FESTA
MAJOR I SEGONS EL NOMENCLÀTOR.

4.1. INTRODUCCIÓ
major, especialment entre 1939 i 1995, ja que anualment s’han explicat i docutant les projectades com les realitzades. Però no només s’ha tractat l’actualitat
de cada moment, sinó que també s’ha estudiat el creixement urbanístic històric
segle XIV al XVIII.
el segle XIX i principis del XX, encara que sí que s’han conservat representacions
parcials corresponents a obres concretes. Els més antics que es conserven a l’Arxiu
Municipal corresponen al Projecte de conducció i proveïment d’aigües potables per
Centelles de l’arquitecte Carlos Carbonell Pañella del 1898.

d’aigües potables per Centelles. 1898. Carlos Carbonell Pañella.
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A la sessió de l’Ajuntament en Ple del 7 d’agost de 1899 es dóna compte de la
proposta de l’arquitecte Salvador Oller Padrol1
posta s’accepta inicialment per unanimitat ja que “no existe plano de la población
lo cual dá lugar a que cada propietario ejecute las obras donde y como le plazca,
considerando de necesidad no solo el plano si que tambien el que haya un arquitecto
2, aquest acord és important perquè
a partir d’aquest moment s’estableix que cal un control per part de l’administració

ARQUITECTES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CENTELLES

Pau Basora Pascual, a partir de 2021.

1 Salvador Oller Pedrol (Barcelona, 1871-1907), arquitecte. Nomenat baró d’Oller pel papa Lleó X el 1905.

processó de Sant Llop, acompanyat pels cordonistes Josep Oller Planells i Blas Aguilar.
2 A la sessió del Ple de l’Ajuntament d’11 de juny de 1900 es deixa constancia que no es pot destinar cap
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Per altra banda, la denominació de la major part dels carrers apareix en els acords
i expedients pertinents, també existeixen diversos llistats carrers i estudis de la numeració de carrers i a la sessió de l’1 de juny de 2017 de la Junta de Govern Local es
ció, la data d’aprovació i l’historial. I que des d’aquest moment es manté actualitzat.
creixement de Centelles des de principis del segle XX, que a banda de posar de

-
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4.2. COM ERA CENTELLES EL 1900?
A les condicions de la subhasta per contractar la nova retolació de places i carrers i de la numeració de les cases, incloses les masies, aprovades el 21 d’octubre de 1853, consten les places de la “Constitución” (actual plaça Major) i “Vieja”;
els carrers Jesús, Collsuspina, “Nueva”, Socós, “San Juan”, “Santiago”, “San Martín”,
Serrat, Hospital, “San Antonio”, “San Mamet” (actual Fortuny), “Estrangeros”, “Santa
Ana”, “San Cristobal”; i els ravals de “las Falgueras”, “San Antonio”, “Mas den Llavina”
i de “las Condesas”.
cessitats de cada moment. Així, per exemple, al maig de 1822, al març de 1835 i a l’abril
de 1836, a l’octubre de 1855, a l’octubre de 1869 o al gener de 18733 es prenen mesures
posteriors de les cases, per obrir espitlleres i per construir les portes dels portals i les bavila. I en els temps que es recupera una certa tranquil·litat es retiren els tambors i revellins
primers anys del segle XX es parla de la demolició de diversos revellins, encara existents,
així com d’altres elements que impedeixen el pas de carruatges pels carrers com la creu
del carrer Sant Joan i també en aquest context s’ha d’entendre els intents d’enderrocar el
portal el 1910 i el 1917.
del segle XIX amb l’arribada del tren a
Centelles el 1875 i és l’obertura de l’actual carrer Marquès de Peñaplata i Josep
Anselm Clavé. Un nou carrer obert amb
també cal esmentar la construcció a mia la zona dels Casals amb la instal·lació
de la indústria tèxtil Estabanell i Pahisa
d’Esteve Comella (1884), després pelleria
de Vicente Batlle (1905).
XIX amb l’obertura del carrer Marquès de Peñaplata
realització del carrer Marquès de Peñaplata”. Programa de la Festa Major d’Estiu 1984. Centelles: Ajuntament de Centelles, 1984, p. 25.

3
el sistema constitucional durant el Trienni Liberal, la Primera Guerra Carlina, la Segona Guerra Carlina, els
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4.3. 1900-1939
Les primeres actuacions urbanístiques del segle XX corresponen a la prolonnou carrer paral·lel al Marquès de Peñaplata, l’actual carrer Sant Josep, i que
El 1892 diverses construccions i intervencions entre el carrer Sant Antoni i el Marquès
camí sigui traslladat a continuació del mur del Salt d’en Marcé, en paral·lel al torrent
de la Cira, i es va convertir en el passatge al carrer del Marquès.
Nou anys després, el 20 de maig de 1901, es dóna compte de la proposta de la Junta
de l’Hospital de Pobres per a la construcció de les sales per als malalts, “quedando
Hospital y el Pasage a la calle del Marqués; y que mediante la indemnización de los
terrenos que se ocupen podria abrirse dicha seccion construyendo nueva Iglesia y
quitando la actual”. El 23 de setembre de 1901 s’accepten les runes de l’enderroc de
l’església de l’Hospital que tancava el carrer del mateix nom i s’utilitzen per reparar
-

hi ha sobre la taula diverses opcions per l’obertura del nou carrer, una de les quals
terreny a la nova via per construir la nova capella en cas de enderrocar-se l’actual.
rrer Sant Jaume i el Pla del Mestre. El nou carrer, l’actual carrer Sant Josep, s’acaba
obrint el 1910 amb l’enderroc d’una casa del carrer Sant Joan.
el nou carrer Sant Josep i el Pla del Mestre, el terreny de l’actual parc que es
Raspall, assessor d’obres municipal des del 1909, però el que s’aprova és el de
Lluís Calvetó, que substitueix Raspall com a assessor municipal, i que preveu
vistiplau del Governador Civil el 1918.
existents (Sant Josep, Buenos Aires i el primer tram del carrer Descatllar), en què
es projecten diverses vies. Algunes, com la ronda de les Coromines o el carrer
Diagonal, s’obren en aquest moment, mentre que d’altres com els actuals carrers
Mare de Déu de Montserrat, Sant Llop, Santa Coloma, Congost, Sant Miquel
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Coromines. 1927-08. Josep A. Capdevila.

actual C-17. Un projecte de la Mancomunitat de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona que s’allarga durant 13 anys, des de la seva aprovació al desembre
Al desembre de 1920 els propietaris del mas Banyeres sol·liciten permís per a
la construcció d’un camí que uneixi el mas amb la carretera de Sant Feliu de
Codines i que va ser l’origen de l’actual carretera de Banyeres. I és precisament
al voltant d’aquesta carretera particular que s’articula la urbanització residencial del Bell Esguard, en el seu origen de Bellavista, que implica l’obertura dels
urbanització.
111

de Bellavista. 1922-04.

de les escoles nacionals graduades, però també es van projectar i obrir dos
camins: un a les escoles i un altre del Masat al carrer del mas Llavina. És a la
sessió del Ple de l’Ajuntament del 18 de juliol de 1936 quan s’aprova el projecte,
la central elèctrica del carrer Nou als nous grups escolars, actual avinguda de
les Escoles.
carrer del Mas Llavina sol·licitant la construcció d’un camí-carretera des del
Masat al raval del Mas Llavina, ocupant uns camps de propietat particular. El

4.4. 1940-1980
la carretera de Banyeres, la zona de can Corpus, al voltant del Pla del Mestre,
als ravals del Pla de l’Alzina i de can Marc Fogueras i també es comença a
plantejar el problema que suposa la creació de la urbanització de Sant Pau.
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Com explica Ignacio Canas, secretari de la corporació municipal, al Programa de
la Festa Major de 1956 “se acordó dar nombre a veinte calles que no lo tenían”.
Aquests carrers corresponen:
del Bell Esguard amb el carrer Jaume Balmes, Miquel Pratmarsó,
Artau, i Vic.
Mestre amb els carrers Barcelona, Bisbe Joan Perelló, Congost,
plaça de la Generalitat (d’origen General Asensio), Mare de Déu
de Montserrat, Sant Llop, Sant Miquel dels Sants, Santa Coloma i
Tagamanent.
- A la creació del raval del Pla de l’Alzina amb el carrer Pla de l’Alzina
També a aquest període correspon la realització de la primera campanya general de
1945-1946 i un segon vol realitzat els anys 1956-19574. També existeixen les imatges
aèries que es van utilitzar per la implantació del règim de Cadastre el 19575. Però les

tematitzat, s’aprova el 14 de març de 1960 el Pla General d’Ordenació Municipal,
redactat per l’arquitecte municipal, Josep Pratmarsó Parera.

de les diverses zones. Encara queda una mica lluny la disposició generalitzada

4

5 Entre el 1952 i el 1957 es dicten les normes per a que els pobles amillarats passin al règim de cadastre.
-
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la urbanització del Bell Esguard. A l’est, al sector de can Falot, es preveu el creixeAl sud, a la zona de can Minguet es consolida el creixement existent i s’arranja l’ac-

del creixement de Centelles. L’any 1965 en l’escrit inicial del Programa de la
lunya tenia en projecte la supressió d’algunes travessies de carreteres provincials, entre elles la de la carretera de Sant Feliu a Centelles.
El creixement aquests primers anys és tan important que l’any 1967 es van
donar nom a dinou nous carrers d’una sola vegada, com recull el Programa de
la Festa Major d’aquell any.

Francisco. “El Plan de Ordenación Urbana de Centelles”.
Programa de la Festa Major d’Estiu 1962. Centelles:
Ajuntament de Centelles, 1962, p. 44.
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d’Ordenació Urbana de 1960. Rom Bargalló, Francisco.
“El Plan de Ordenación Urbana de Centelles”. Programa
de la Festa Major d’Estiu 1962. Centelles: Ajuntament
de Centelles, 1962, p. 45.

Pla d’Ordenació Urbana de 1960. Rom Bargalló, Francisco.
“El Plan de Ordenación Urbana de Centelles”. Programa
de la Festa Major d’Estiu 1962. Centelles: Ajuntament de
Centelles, 1962, p. 49.

previst en el Pla d’Ordenació Urbana de 1960. Rom
Bargalló, Francisco. “El Plan de Ordenación Urbana de
Centelles”. Programa de la Festa Major d’Estiu 1962.
Centelles: Ajuntament de Centelles, 1962, p. 46.

1960. Rom Bargalló, Francisco. “El Plan de Ordenación Urbana de Centelles”. Programa de la Festa Major d’Estiu 1962.
Centelles: Ajuntament de Centelles, 1962, p. 47-48.
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quel Bosch i Jover, Santiago Rusiñol i Vinaròs. En aquesta zona als anys 70
s’obre el carrer Antoni Gaudí i l’avinguda Pere Barnils, per la construcció de
A l’est, l’antiga carretera de Sant Antoni pren els noms de carrer de l’Estació i avinguda
part del Metal·lúrgia i la ronda dels Esports. A més, s’hi construeix el nou escorxador,
Violetes, Roses, Clavells, Ginesta i Pompeu Fabra; Josep Falgueras i Pujol, Pau Casals,
Sant Jordi i Josep M. Folch i Torras; Jaume Guinovart, passatge i plaça del Pi i part del
Sant Francesc Xavier i del Sant Ignasi de Loiola.
solida el creixement existent amb l’arranjament del parc Francisco Camps (1962-1970,
actual Pla del Mestre) i l’obertura dels carrers Badalona, Lleida i Tarragona. I als anys setanta es completa el creixement existent amb la prolongació del carrer Sant Josep, actual
carrer del Castell del Fitó; Mare de Déu de Núria, Mare de Déu del Pilar i plaça de l’Electra.
A l’oest s’obren primer els carrers Galejadors, Indústria i Teixidors, mentre als anys se-

4.5. 1980-2020
Vint anys després s’elabora un nou Pla General d’Ordenació Municipal per part de l’equip

L’equip redactor explica al Programa de la Festa Major d’hivern de 1980 que la Llei del
“El Pla és en primer lloc un “instrument”, que es materialitza en una sèrie de documents
tegral”, és a dir pensada amb les interrelacions possibles que l’assentament d’aquestes

maig de 1983, s’acorda la seva executivitat el 27 de juliol del mateix any i a partir d’aquest
moment és l’instrument que marca totes les intervencions urbanístiques al municipi.

Entre el 1995 i el 2007 es donen noms a 23 nous carrers.
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Arxiu Municipal de Centelles. Ajuntament de
Pla General d’Ordenació Municipal. 1982-02.

Al sector est s’acaba d’obrir el traçat complet dels carrers Sant Ignasi de Loiola,
Metal·lúrgia i Sant Francesc Xavier i es crea l’actual passatge de l’Avellaner, que
rep el nom el 1997. També s’obre i es dóna nom a l’avinguda de la Unió Europea i
els carrers Hostalets i Guer, que amb el pont de la Unió Europea, inaugurat el 1999,
A la banda oest es dóna nom a la plaça Can Cases a la zona del Marçó Nou, mentre
que a la del Marçó Vell s’obre la rambla del Camp de l’Aigua i es crea l’avinguda de
la Font del Marçó que connecta les dues zones i el carrer can Mamet.
Aquests darrers anys també estan marcats per la creació de diversos polígons industrials. El 1996 es donen els noms als carrers del polígon industrial de la Gavarra
amb el carrer Castellar i Purgatori, la ronda de la Font Grossa i l’avinguda del Molí
de la Llavina. Entre el 1998 i el 2000 es donen nom als carrer del polígon industrial
Congost amb l’avinguda del Forn de la Calç i els carrers Gorg Negre i Ollic. Per
reben els noms de Can Minguet, Pont de les Bruixes i Can Vilacoro.

no s’han donat noms nous a cap via, únicament s’ha canviat el nom de la plaça dels
Àngels per 1 d’Octubre i s’han donat noms a dos jardins: els de Laura Masip al carrer

Maria Dolors Bernal Creus
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4.6. Evolució del creixement del nucli urbà de Centelles 1875-2021
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S. XIV. Interpretació: Galí-Lacuesta-Piera. Dibuix: Piera. SPAL. 2014. Galí, David; Lacuesta, Raquel i Piera, Marta.
El Palau dels Comtes i la formació de la vila de Centelles. Festa Major d’estiu Centelles 2014.
Centelles: Ajuntament de Centelles : Edicions El Portal, 2014, p. 31.
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S. XV. Interpretació: Galí-Lacuesta-Piera. Dibuix: Piera. SPAL. 2014. Galí, David; Lacuesta, Raquel i Piera, Marta.
El Palau dels Comtes i la formació de la vila de Centelles. Festa Major d’estiu Centelles 2014.
Centelles: Ajuntament de Centelles : Edicions El Portal, 2014, p. 33
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S. XVI. Interpretació: Galí-Lacuesta-Piera. Dibuix: Piera. SPAL. 2014. Galí, David; Lacuesta, Raquel i Piera, Marta.
El Palau dels Comtes i la formació de la vila de Centelles. Festa Major d’estiu Centelles 2014.
Centelles: Ajuntament de Centelles : Edicions El Portal, 2014, p. 45.
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S. XVII. Interpretació: Galí-Lacuesta-Piera. Dibuix: Piera. SPAL. 2014. Galí, David; Lacuesta, Raquel i Piera, Marta.
El Palau dels Comtes i la formació de la vila de Centelles. Festa Major d’estiu Centelles 2014.
Centelles: Ajuntament de Centelles : Edicions El Portal, 2014, p. 46.
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S. XVIII. “Marc històric. Creixement de la població”. Programa de la Festa Major d’estiu 1985.
Centelles: Ajuntament de Centelles, 1985, p. 10.
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