
Les Jornades Europees del Patrimoni, creades  
el 1991, varen  néixer per acostar el  ciu-
tadà al patrimoni arquitectònic monumental. 
Aquest tresor col·lectiu és palès tant a la  rea-
litat més 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 de tota mena d’activitats gratuïtes amb 
una clara finalitat: descobrir aquest llegat 
excepcional que és el patrimoni arquitectò-
nic i gaudir-ne.

Per a més informació:
Museu de Granollers
Carrer d’Anselm Clave, 40-42
93 842 68 40
museu@ajuntament.granollers.cat
www.museugranollers.cat

Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Carrer de Prat de la Riba, 77
93 860 47 29
rocaumbert@rocaumbert.cat
www.rocaumbert.cat

Museu de Ciències Naturals La Tela
Carrer de Palaudàries, 102
93 870 96 51
m.granollers.cn@diba.es
www.museugranollersciencies.org

Hi participa

Jornades Europees del 
Patrimoni a Catalunya
Granollers 28 i 29 de setembre de 2013



Museu de Ciències Naturals “La Tela”
Dissabte 28 de setembre, a les 11 del matí

Itinerari Geologia urbana a Granollers
Una activitat per a descobrir la geologia i els fòssils 
de les nostres roques sense sortir de Granollers. Un 
itinerari geològic pels carrers d’Alfons IV i fins a 
la plaça de la Porxada que posarà a l’abast una 
enorme varietat de roques a les façanes, escales, 
paviments ...

Lloc de Trobada: Museu de Ciències Naturals
de Granollers
Durada: 2 h
Places limitades. Inscripció on line: Oficina d’atenció 
al ciutadà

Museu de Granollers 
Diumenge 29 de setembre, a les 11 del matí

8 apunts musicals per a 8 espais modernistes
Un itinerari comentat i musical pels elements moder-
nistes més destacats de la ciutat: la Casa Torrabade-
lla, la Casa Blanxart, la Sala Francesc Tarafa, Can 
Puntes, les cases Sebastià Costa, la Casa Josep Tar-
dà, la Casa Clapés, l’Ajuntament. Edificis edificats 
o reformats per arquitectes com Simó Cordomí, M.J. 
Raspall, Adolf Ruiz,  Eduard M. Balcells.
Amb la participació d’alumnes de l’Escola Munici-
pal de Música-Conservatori Josep M. Ruera, dins el 
projecte Enllacem Cultura.

Lloc de Trobada: Museu de Granollers. Durada: 2 h

Fòssil de cargol marí. Fons MCCNN

La Tèrmica. Fons Roca Umbert

Casa Blanxart. Fotografia de Pere Cornellas, 2012

Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
Dissabte 28 de setembre, a les 9 del vespre

Visita nocturna a la Tèrmica de Roca Umbert
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 post-

guerra amb greus restriccions energètiques. Una visita 
dramatitzada al passat industrial de la nostra ciutat.

Punt de trobada: La Tèrmica, dins el recinte de la 
fàbrica. Durada: 1 h. En acabat, sopar amb plats ins-

pirats en la Tèrmica, al bar de Roca Umbert. Menú, 
13 euros (begudes no incloses). Reserves: Bar de 

Roca Umbert (elsolles@gmail.com - 634 58 40 50)


