
Revista del Vallès és l’esforç editorial més important que ha viscut la nostra 
ciutat. Setanta anys de presència ininterrompuda als quioscos de Granollers 
i del Vallès Oriental. No es pot entendre, no es pot explicar la nostra historia 
a partir dels anys quaranta, sense repassar a l'hemeroteca els centenars de 
milers de pàgines de Revista del Vallès.

Aquesta publicació neix en un determinat context històric, just al final de la 
Guerra Civil. En moments d’absència de llibertats democràtiques i com a 
portaveu d’una manera molt determinada d’entendre Granollers i el conjunt 
de la  societat.  Eren temps d’enormes dificultats.  Sense veus ni  opinions 
diferents.  Temps  afortunadament  llunyans.  Però  malgrat  aquestes 
limitacions Revista del Vallès va ser durant dècades l’única finestra oberta a 
la  comunicació.  Opinions  i  reflexions  de  molts  dels  personatges  més 
rellevants de la cultura i de la societat granollerina es poden trobar a la 
revista. Granollers es coneixia i es llegia en aquestes pàgines. Especialment 
interessants  són  els  números  monogràfics  que  han  aprofundit  en  el 
coneixement de la nostra història i de la nostra societat. 

Lletra impresa però també imatge de Granollers. Història gràfica feta per 
gent com l’Alcalde i en Gironella fa uns anys, o el Solanas ara. Els canvis de 
fesomia  de  Granollers  de  la  segona  meitat  del  segle  XX.  De  les  grans 
transformacions  urbanístiques.  Instantànies  dels  grans  esdeveniments 
culturals, polítics, esportius han trobat espai a les pàgines del Vallès.

La  Revista  és,  sobretot,  premsa local.  Proximitat.  Mitjà  de  comunicació. 
Amb el Vallès i amb el que s’hi diu, un s’hi pot sentir còmode, compartir els 
seus continguts, o bé s’hi pot sentir distant i en desacord. Però el que ningú 
pot posar en dubte és que forma part del paisatge vital de la ciutat. Setanta 
anys de presència quotidiana. A casa, al bar… No es pot prendre el pols a la 
ciutat  sense repassar  els  seus titulars,  sense llegir  els  seus comentaris. 
Difícil  buscar feina i no fullejar les ofertes laborals de les seves pàgines. 
Complicat comprar o llogar un habitatge sense marcar els anuncis de la 
Revista.  Impossible  no  apreciar  la  qualitat  periodística  dels  seus 
monogràfics sobre grans fets ciutadans. 

Actualitat, opinió, imatge, serveis. Història i memòria d’una ciutat. Setanta 
anys d'una Revista feta a Granollers i per gent de Granollers. 
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