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Per a més informació:

Museu de Granollers
C. d’Anselm Clavé, 40- 42

Tel.: 93 842 68 40
museu@ajuntament.granollers.cat

www.museugranollers.cat

Roca Umbert Fàbrica de les Arts
C. d’Enric Prat de la Riba, 77

Tel.: 93 860 47 29
rocaumbert@rocaumbert.cat

www.rocaumbert.cat
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Museu de Granollers
Diumenge 30 de setembre de 2012, a les 11 del matí

Vuit apunts musicals per a vuit espais

Un itinerari comentat i musical pels elements més singulars del 
Granollers antic i modern: la plaça de Perpinyà (on trobarem 
les escultures d’Efraïm Rodríguez), la plaça de Maluquer i Sal-
vador (amb la muralla i la torre medieval rodona), el portal 
de Sant Roc (amb els corredossos, la capella i la casa noble), 
les places i porxos per vendre, la plaça de la Porxada (amb 
les cases medievals i les modernistes), la plaça de les Olles, 
el carrer de Barcelona per acabar a la plaça de l’Església. 
Amb la participació d’alumnes de l’Escola Municipal de Mú-
sica - Conservatori Josep M. Ruera, dins el projecte Enllacem 
Cultura.

Lloc de trobada: Museu de Granollers
Durada: 2 hores aproximadament
Activitat gratuïta

Reconstruccció hipotètica dels porxos de l’antiga plaça del Blat, des de la Porxada, a finals 
del segle XVI. Infografia: Sacramento Castillo (Centum, 2006)

Les Jornades Europees del Patrimoni, creades el 1991, varen 
néixer per acostar el ciutadà al patrimoni arquitectònic monu-
mental. Aquest tresor col·lectiu es fa palès, tant a la realitat 
local, no menys certa ni de menys interès, com a la dimensió 
continental.
Un any més, Catalunya i concretament Granollers, es farà 
ressò d’aquesta onada que sacsejarà Europa en un cap de 
setmana ple d’activitats gratuïtes amb una clara finalitat: des-
cobrir aquest llegat excepcional que és el patrimoni arquitec-
tònic i gaudir-ne.

Roca Umbert Fàbrica de les Arts
L’antiga fàbrica de Roca Umbert ha estat un referent de la 
industria tèxtil a Granollers. La seva arquitectura forma part 
del patrimoni arquitectònic de la ciutat i és el símbol de la 
memòria de tots els ciutadans que en van ser protagonistes, 
una memòria que esdevé patrimoni immaterial de la ciutat. 
Roca Umbert, avui Fàbrica de les Arts, és ara un gran centre 
cultural adreçat a la producció, formació i difusió de la crea-
ció artística, però també un instrument per a la recuperació 
de la memòria històrica de Granollers.

Dissabte 29 de setembre de 2012, a les 9 del vespre

Visita dramatitzada a la Tèrmica 
La tèrmica era la instal·lació de l’antiga fàbrica tèxtil Roca 
Umbert encarregada de fabricar vapor i produir energia de 
manera autònoma en un temps de postguerra amb greus 
restriccions energètiques. 
La instal·lació s’ha conservat íntegra, amb les peces origi-
nals amb què es va construir: calderes, generadors, motors, 
refrescador, etc. Una visita molt interessant, dramatitzada, al 
passat industrial de la nostra ciutat.

Activitat gratuïta. Lloc de trobada: Tèrmica
Durada: 1 hora aproximadament
 
En acabat, sopar amb plats inspirats en la Tèrmica, al bar de Roca 
Umbert. Preu del menú, 12 euros (begudes no incloses)  
Reserves: Bar de Roca Umbert (elsolles@gmail.com - 938604729)

Fotografia de Jordi Ribó


