
CONSULTA DELS FONS I COL·LECCIONS CATALOGATS

L'Arxiu Municipal de Granollers està situat a l'edifici  de l'Ajuntament del carrer de Sant Josep,
on  hi  ha  les  oficines,  un  espai  de  consulta  i  un  dipòsit  d'arxiu  amb  una  capacitat
documental  de  1.895,2  metres.  Una  altra  part  de  l'Arxiu  Municipal  es  troba  a  l'edifici
de l'Arxiu Comarcal, on hi tenim 1.814,4 metres de dipòsit documental, l’Hemeroteca Municipal, i
l'Arxiu d'Imatges.

CONSULTA  EN  LÍNIA: disposem  d’un  ampli  conjunt  de  documents  originals,  fotografies  i
pel·lícules que podeu consultar en línia: 

A L’ARXIU DIGITAL trobareu tota la  premsa històrica digialitzada, més de 150.000 pàgines
d’entre els anys  1882 i  el  2015,  més de 100,000 pàgines de  documents originals,  com les
Actes del Ple, les de la Unió Liberal, documents del bombardeig,  des de l’any 1842 fins el
1969 i estudis i publicacions relacionats amb Granollers

Tot això en un clic a: http://arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital

AL PORTAL DE L’ARXIU FOTOGRÀFIC accedireu a més de 15.000 fotografies, la gran majoria
de la ciutat, i les podreu descarregar i utilitzar lliurement. 

Fent un clic a: http://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/Grid.fwx gaudireu una bona estona.

AL CANAL DE YOUTUBE accedireu  als  films més antics  que  conservem i  a  entrevistes  de
memòria històrica  https://www.youtube.com/channel/UCX0Wxe-vmIGaTO5dU9h6v3A 

                       

Per consultar els documents originals i  saber en quin edifici  es troben els diferents Fons i
Col·leccions us en fem la relació segons l’equipament on es troben:

Documentació de l'Arxiu que trobareu al c. de Sant Josep, 7
• Fons de l'Administració local

◦ Ajuntament de Granollers

▪ Documentació medieval i moderna, 1252-1850

▪ Documentació contemporània, des de 1850 fins  2015

◦ Ajuntament de Palou, 1621-1931

• Fons judicials

◦ Jutjat Municipal de Granollers, 1870-1936

◦ Jutjat de Pau de Granollers, 1835-1870

◦ Jutjat Municipal de Palou, 1862-1934

◦ Jutjat de Pau de Palou, 1842-1853
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• Fons d'associacions i fundacions 

◦ Caixa de Pensions del Sindicat Musical de Granollers i sa comarca, 1922-1944

◦ La Unió Liberal, 1887-1936

◦ Montepío Nuestra Señora del Rosario, 1864-1961

• Fons personals

◦ Fons Salvador Casanova, 1938-1982

◦ Fons Salvador Llobet i Reverter, 1420-1992

• Col·leccions

◦ Col·lecció de documents de Granollers, 1387-2019

• Fonts Orals.  Les entrevistes a testimonis estan en format digital, les podeu consultar en 

ambdós edificis.

◦ Projectes de testimonis del Fons Ajuntament de Granollers, 2005-2019

◦ Projectes i col·leccions de gravacions de testimonis, 1985-2014

Documentació de l'Arxiu que trobareu a l'edifici de l'ACVO, al c. de l'Olivar, 10

• Fons de l'Administració local

◦ Ajuntament de Granollers

▪ Documentació d'eleccions, 1833-1974

▪ Llicències d'obres municipals, 1875-1978

▪ Llibres de comptabilitat de l'Ajuntament, 1864-1991

◦ Fons Vimugrasa, 1960-1989

• Fons religiosos

◦ Parròquia de Sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera, 1139 -1936

• Fons d'associacions i fundacions 

◦ Esbart Dansaire de Granollers, 1925-2016

◦ Societat Coral Amics de la Unió, 1887-1936

• Fons personals

◦ Fons Ferran Salamero Colomina, 1909-2001

◦ Fons Jordi Saurí i Conejero, 1955-2011

◦ Col·lecció Jordi Riba i Torelló, 1935-1970

• Fons comercials i d'empreses

◦ Roca Umbert, 1889-1995

◦ Viuda Sauquet, 1925-2013
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• Fons patrimonials

◦ Fons Can Bruniquer, 1400-1740

◦ Fons Can Travé, 1537-1649

◦ Fons Can Gorgui, 1575-1900

◦ Fons Mas Buscas, 1560-1814

◦ Fons Mas Torrents, 1592-1815

◦ Fons Can Clapés, 1703-1904

• Col·leccions

◦ Col·lecció de pergamins, s. XII-s. XVII

◦ Col·lecció de documents d'altre- poblacions, 1501-1930

◦ Col·lecció d’impresos i cartells, 1850-2017

◦ Col·lecció de Goigs, 1802-1995

◦ Programes de mà de cinema, 1924-1988

• Tots els fons d'imatges i audiovisuals

Recordeu que teniu accés en línia a molts documents a través de 
l'Arxiu Digital             http://arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital/ 
l'Arxiu Fotogràfic      http://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/Grid.fwx
el canal de Youtube  https://www.youtube.com/channel/UCX0Wxe-vmIGaTO5dU9h6v3A

Ens podeu seguir a través de l’Instagram @arxiu_granollers 

Per accedir a documents pendents de catalogar del fons municipal i de fons privats, poseu-vos en 
contacte amb nosaltres, us atendrem per telèfon 93 842 67 37 i 93 842 67 62,                                 
i per mail: arxiu@ajuntament.granollers.cat).  Més informació: http://www.granollers.cat/arxiu.
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