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Jornades Europees 
del Patrimoni
a Catalunya 2019

Granollers, de l’11 al 13 d’octubre

Per a més informació:

Museu de Granollers
Carrer d'Anselm Clavé, 40-42

93 842 68 40
museu@granollers.cat

www.museugranollers.cat

Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Carrer de Prat de la Riba, 77

93 861 49 41
rocaumbert@rocaumbert.cat

www.rocaumbert.cat

Arxiu Municipal de Granollers
Carrer de Sant Josep, 7

93 842 67 37 / 93 842 67 62
arxiu@granollers.cat

www.granollers.cat/arxiu



Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya 2019

Les Jornades Europees del Patrimoni són una iniciativa del 
Consell d’Europa i la Comissió Europea que se celebra 
ininter-rompudament a Catalunya des de l’any 1991 per 
acostar la ciutadania al patrimoni arquitectònic monumental.
Descobrir el patrimoni cultural, fomentar l’intercanvi i refor-
çar el sentiment de pertinença en un espai comú són fites 
que es marca la festa major del nostre patrimoni cultural. 
Catalunya, i més concretament Granollers, es fa ressò 
d’aquesta onada que any rere any sacseja Europa en un 
cap de setmana ple de tota mena d’activitats gratuïtes.

Arxiu Municipal de Granollers
A partir de l’11 d’octubre

Document del mes: «Actuacions per a la construcció del 
nou Hospital-Asil de Granollers, 1914-1919»
Web de l’Arxiu Municipal de Granollers  
(www.granollers.cat/arxiu)

Mostra de fotografies: “Hospital Asil de Granollers”
Imatges de l’antic hospital, de 1914-1998, dels fons de 
l’Arxiu Municipal de Granollers.
Portal de l’Arxiu Fotogràfic (http://arxiufotografic.grano-
llers.cat/), amb accés des del web  
www.granollers.cat/arxiu

Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Dissabte 12 d’octubre, a les 6 i a les 8 del vespre

Visita teatralitzada a la Tèrmica
El fogoner, que era qui controlava el vapor de la caldera, 
ens farà un recorregut per l’espai de la Tèrmica on tantes 
hores havia passat vigilant les màquines.
La visita ens permetrà descobrir com a partir de carbó, 
fuel i gas es produïa l’electricitat que necessitava l’antiga 
fàbrica tèxtil Roca Umbert per funcionar.

Tot un repte!

A càrrec de Joan Forns Àlluer

Lloc de trobada: la Tèrmica. Dins del recinte de Roca Um-
bert Fàbrica de les Arts. c. Prat de la Riba, 77
Durada: 1 h
Inscripcions a: www.rocaumbert.cat o a:  
info@rocaumbert.cat
Activitat gratuïta

L’Hospital Asil de Granollers, 1940
Fotografia de Joan Guàrdia / Arxiu Municipal de Granollers

La Tèrmica. Fons Roca Umbert

Museu de Granollers 
Diumenge 13 d’octubre, a les 11 del matí

Una finestra, dues finestres, tres finestres... 
Granollers conserva un bon nombre d’elements arquitec-
tònics que ens recorden el passat medieval i modern de 
la ciutat, tant a dins com a fora del recinte emmurallat. 
En general, les cases d’aquest període no eren gaire 
luxoses, però la gent més benestant sí que decorava les 
finestres amb mascarons i carasses que els conferien un 
aire més noble.
Enguany, us proposem fer un recorregut pels carrers del 
centre per conèixer el Granollers medieval i modern a 
través de les finestres gòtiques i renaixentistes; alceu la 
mirada a les façanes i observeu com són les portes i les fi-
nestres i, sobretot, descobriu què ens diuen els mascarons 
de les finestres i les inscripcions sobre els seus estadants. 

Guiatge a càrrec de la Cinta Cantarell, historiadora de 
l’art
Amb la participació musical del duo Bergamasca format 
per Laia Saperas (traverso) i Xavier Soler (tiorba, viola 
de mà i guitarra barroca)
Lloc de trobada: Museu de Granollers
Durada: 2 h
No cal fer inscripció prèvia. Activitat gratuïta

Detall d’una finestra del carrer de Barcelona núm. 28


