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CARTA REIAL
El rei Jaume I el Conqueridor va convertir Figueres en 
Vila Reial i proporcionar-li una Carta Pobla, aportant 
avantatges i privilegis als vilatants. A més, es va establir 
la base del poder Reial, aturant rebelions del comptat 
d’Empúries i possibles invasions franceses a l’Empordà, i va 
desenvolupar-se com a centre comercial
Trobem un petit nucli emmurallat, amb edificacions 
estramurs, i es proposa un eix de creixement del poble 
cap a llevant, duplicant l’extensió del nucli emmurallat

Fins a la segona meitat del segle XIII, Figueres era un 
poblet d’uns 80-100 habitants, i pertanuia al Comptat 
de Besalú, el més important a l’època medieval. Havia 
anat creixent, sense un teixit urbà clar, al voltant d’una 

església parroquial, Sant Pere, documentada del 1020 

SEGLE XIII 

EL PORTAL DE GIRONA
Situat en el lloc on avui hi ha l’encreuament del carrer 
Nou amb la Rambla, era l’accés principal al nucli emmurallat 
de la vila on confluïen els camins procedents de Girona, 
Peralada i de Vilafant.   Aquest propicià que aquest sector 
fos un dels primers en urbanitzar-se, amb la quan cosa 
es completava la urbanització del front de la Ribera de 

Galligans

1300 

EL PONT DE PEDRA
Veient les dificultats de comunicació de Figueres amb els 
pobles veins, Martí l’Humà fa construir un pont de pedra 
davant el portal de Girona , salvant així la frontera física 

amb la riera.

1400 

EXTRAMURS
El primer edifici que consta edificat, fóu la capella de 
Sant Llàtzer i Sant Baldiri, fundada l’any 1532, que, en les 
seves proximitats tenia un hospital de malalts infecciosos, 

anomenats també mesells

1532 

ADOBERIES
A partir de la capella de Sant Llàtzer i Sant Baldiri, 
van apareixent petites edificacions, concretament unes 
adoberies, vora la ribera que estaven situades en el lloc 
que actualment ocupa l’illa de cases que hi ha entre els 

carrers Monturiol i Caamaño

1555 

EDIFICIS DEL CARRER GIRONA

El 1953, la petita aglomeració de construccions formada a l’entorn 

d’aquest tram suburbà del camí de Girona ja era definida com 

a barri, i el 1599 apareix en molts textos denominada com a 

raval dels mesells, nom donat per l’hospital que ho havia a prop. 

Les primeres notícies sobre l’edificació de cases particulars al 

carrer Nou són de l’any 1562. A partir del 1601, trobem el carrer 

de Girona amb el nom actual de Carrer Nou, denominació que 

compartia amb la del carrer Sant Baldiri

1562

HOSPITAL NOU
Es construccix l’edifici Hospital, situat al principi del carrer 
nou, prop d’on ara trobem la Plaça catalunya. Es trasllada 
part de l’hospital vell existent, situat al nord del recinte 
emmurallat, al de nova construcció. El carrer comença a 

guanayar importància

1608

LA RAMBLA
Al llarg del segle XVII, s’edificarà tot el que avui és el 
sector sud de la Rambla, on confluïen els carrers de 
Girona, Perlada i Vilafant.. Es tenen notícies de la casa 
situada a la cantonada de la Rambla amb carrer Nou vora 

l’any 1610

SEGLE XVII

ORDENACIONS SECTORIALS
Després d’un període de creixement i activitat urbanística, 
es preveu la concreció i definició dels eixamples traçats 
i la formació de nous espais urbans qualificats mitjançant 

unes Ordenacions Sectorials.
Una de les ordenacions es refereix a la concreció 
d’alineacions i a l’obertura d’un nou vial en una travessia 

del Carrer Nou

1791

URBANITzACIó CARRER
Els Mestres d’Obres i les agrupacions Gremials guanyen 
importància i es col·loquen al llarg del carrer Nou.És per això, 
que durant els anys posteriors al 1863, es construeixen 
voreres i es prohibeix deixar els carros aparcats al llarg 
del carrer. Apareien llavors, locals particuars on es permet 

aparcar els carros d’animals

1863

EDIFICI NOUVILAS
És obra de l’arquitecte Josep Cordomí i Bosch, mestre 
d’obres molt prolífic, molt influït per l’arquitecte Josep 
Roca i Bros. Va treballar durant més de vint-i-cint anys a 
la vila. Va introduïr ornamentacions orientalitzants en les 
seves obres, mantenint molt clarament les estructures 

jeràrquiques i compositives del neoclassicisme

1893

EDIFICI CLERCH I NICOLAU
És obra de l’arquitecte Francesc Puig Saguer, mestre 
d’obres municipal a finals de la dècada de 1870 i el més 
actiu dels mestres d’obres a Figueres durant el segle 

XIX

1903-05

El carrer Nou és actuament el carrer més llarg de la 
població. La seva amplada és d’una mitjana de 8,30 m. en 
el primer serctor entre la Rambla i el Carrer de la Rutlla, 

i de 13.50 m. a la resta.
Juntament amb el nucli històric i el nou sector del recinte 
firal, és un dels punts de comerç més importants de la 

ciutat

AVUI

FIGUERES CARRER NOU

1267

Una de les primeres imatges de Figueres a l’edat medieval. 
Nucli emmurallat, amb un teixit urbà consolidat.
Autor: Beaulleu, Sebastien de P. / Gravat

1670

CASTELL DE SANT FERRAN
Es construeix el castell, situat sobre un altiplà al nord 
del nucli urbà. Té unes dimensions aproximades de 32ha, i 
es carateritza per la seva gran capacitat de fins a 6000 
soldats, i per un dipòsit d’aigua situat sota el pati d’armes 
de fins a 10 milions de litre d’aigua.
Amb el pas dels anys però, acaba convertint-se en un 
motor econòmic, més que en un baluard defensiu

1753-66

CAMí DE GIRONA, CARRER NOU
El poble creix en forma de ravals sobre els eixos dels 
quatre camins de sortida del nucli: el camí de la Jonquera 
i França en direcció nord, el camí de Girona, actualment 
Carrer Nou, en direcció sud, el camí de Peralada e direcció 
est, i el camí de Besalú i Vilafant, en direcció oest, que 
queda sota restriccions militars.
Per les millors condicions topogràfiques i del subsòl, es 
podia intuir que el creixement seria sobre el camí de 

Girona

SEGLE XVIII

Primers eixamples
Durant la rimera meitat del segle XIX, apareixen noves 
ordenacions i reestructuracions urbanes en el nucli. A 
partir d’aquí, es desenvolupen petits eixamples sobre 
el camins abans citats, especialment sobre el camí de 
Vilafant a oest, i entre els camins de Girona i Peralada, a 
llevant, originant una nova entrada al nucli, la carretera 
de Roses. 
Un dels principals factors de creixement va ésser el 
desenvolupament dels mestres d’obres i artesans que 
estaven vinvulats al castell

SEGLE XIX. 1825

Consolidació de la ciutat
L’arribada del ferrocarril té una importància destacada en 
el creixement de la ciutat. Aquest, s’estén cap al sud, 
limitat en direcció est pel ferrocarril, fet que comporta 
anar construint i teixint en els intersticis que queden 
entre els crexiements de  les carreteres de sortida, 
perllongant els eixamples prèviament esmentats. Un factor 
important en aquest creixement, va ser el trasllat de les 
classes burgeses i benestants a diferents sectors de la 
ciutat, descentralizant i desmassificant-ne el nucli antic.
Queda fixada doncs, la planta de la ciutat fins a mitjans 
dels segle XX. Apareixen noves propostes urbanitzadores 
d’higiene, unitat i embelliment de la ciutat. Dintre 
d’aquestes, trobem la ’urbanització del Saló de la Rambla 
el 1918 i el Parc Bosc 1919. També s’equipa la ciutat: d’un 
nou mercat, d’un institut, del teatre

1860-1890

DESPRÉS DE LA GUERRA CIVIL
El creixement deixa de ser continu, i passa a desenvolupar-
se per promocions, extenent-se cap al sud. Aquesta època 
està marcada per la construcció de polígons socials, com 
la Marca de l’Ham,...
Més tard, entre ells anys 60 i 70,  apareixen obres 
públiques importants que milloren les comunicacions 
amb Barcelona i França: dues variants de la N-2, una a 
pontent, limitant i recosint perifèricament les edificacions 
existents, i l’altre a llevant, totalment exterior al nucli; 
i l’autopista AP-7, a ponent, passant per darrera del 
Castell, connectada a nord i a sud amb la N-2 i sense cap 
incidència sobre el nucli. 
Durant l’úlltima part del segle XX, el creixement es centre 
a ponent, penjant de la primera variant de la N-2, i sobre 
la carretera de Roses, creant el Recinte Firal.

1940

Actualment, Figueres intenta aconseguir un esponjament 
del nucli antic. La problemàtica d’un excés de transit rodat 
i el solapament de recorreguts provocant estancament, 
són objecte d’estudis i anàlisis per a trobar una solució 
adequada. 

AVUI

HISTÒRIA


