
El recull de premsa de l’Arxiu Municipal de Granoll ers (AMGr)
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• “Granollers crea un arxiu de fonts orals sobre la Guerra Civil”, EL 9 NOU, 27 de

novembre de 2009 , pàg. 10 ..........................................................................................

Pàg.  2

• “L’Arxiu Digital de Granollers” “Acte d’agraïment a les donacions de particulars fetes
entre 2005 i 2008” “ L’AMGr col·labora amb Arxivers sense Fronteres”, Butlletí
informatiu de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, núm.7,  juliol de 2009 , pàg. 4 i 5 …

•

Pàg.  3

• “Jornada de portes oberte als arxius de Granollers”, EL 9 NOU, 8 de juny de 2009 ,
pàg. 31 ………………………………………………………………………………………….

Pàg.  4

• “La premsa antiga marca noves possibilitats a l’Arxiu digital”, Granollers Informa, juny
de 2009, pàg. 7 ……………………………….…………………………………..…………… Pàg.  5

• “L’Arxiu Digital de l’Ajuntament de Granollers ha incorporat un cercador per accedir a
tots els butlletins i revistes històriques de Granollers des de 1882 fins a 1990
procedents del Fons de l’Hemeroteca Municipal Josep Móra…I en destaquem tres
articles relacionats amb el mercat de l’Ascensió”, El 9 NOU, 15 de maig , pàg. 28, 29 i
30  ……………………………………………………………………………………………….. Pàg.  6

• “L’Arxiu de Granollers posa 36 publicacions antigues a internet”, EL 9 NOU, 8 de
maig de 2009 , pàg. 9 ……………………………………………………….………………… Pàg.  7

• “L’Arxiu Digital de Granollers, la via directa a la premsa antiga”, Revista del Vallès, 8
de maig de 2009 , pàg. 30 ……………………………………………………….…………… Pàg.  8

• “Inaugurada a la biblioteca Roca Umbert l’exposició: Casa cuna, un espai per créixer”,
Revista del Vallès, 8 de maig de 2009 , pàg. 32 …………………………………………… Pàg.  9

• “Una escola bressol única, una exposició recorda l’antiga Casa Cuna que funcionava
a Roca Umbert”, EL 9 NOU, 8 de maig de 2009 , pàg. 41 ……………………………….. Pàg. 10

• “El Museu de Granollers exposa imatges de la Porxada”, EL 9 NOU, 13 de març de
2009, pàg. 35 ……………………………………………………….………………………….. Pàg. 11

• “L’apunt, de Teresa Terrades”, EL 9 NOU, 26 de gener de 2009 ……………………….. Pàg. 12

• “Agraïment institucional als particulars que han donat material a l’Arxiu Municipal”,
Revista del Vallès, 23 de gener de 2009 , pàg. 28 ………………………………………… Pàg. 13

• “L’Arxiu Municipal de Granollers ha rebut 54 donacions en tres anys”, EL 9 NOU, 23
de gener de 2009 , pàg. 31…………………………………………………………………… Pàg. 14

• “Fons Foto Bosch, retrats d’estudi a l’abast de la ciutadania”, Granollers Informa,
gener de 2009 , pàg. 13 ……………………………….…………………………………..….. Pàg. 15

• “Notícies de l’Arxiu Municipal: L’Arxiu Municipal de Granollers finalitza el tractament
del fons Ferran Salamero; L’Arxiu Municipal de Granollers incorpora el Fons Foto
Bosch”, Butlletí informatiu de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, núm. 6, gener de
2009, pàg. 4-5………………………………………………………………………………….. Pàg. 16

Pàg. 1



• “J. Bosch, fotògraf. Retrats d’estudi”, AGENDA D’ACTIVITATS DE LA XARXA DE
MUSEUS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, gener – març de
2009……………………………………………………………………………………………… Pàg. 17

Pàg. 2
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