
El recull de premsa de l’Arxiu Municipal de Granollers

Any 2016

 

● “Exposició  Arxiu:  El  Palau  olímpic  i  la  transformació  del  seu  entorn”,  GRANOLLERS   INFORMA
[ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, desembre de 2016........................................................Pàg.5

● “Arxiu Municipal de Granollers: L’Arxiu Digital, renovat i amb nou contingut textual i audiovisual” / “Milers de
testimonis d’història local incorporats durant el 2015 per mitjà de donacions i cessions”, Butlletí informatiu
de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental ACVO, desembre de 2016.......................................................Pàg.6

● “Declaració Universal dels Arxius” (aprovació del Ple de l’Ajuntament, per unanimitat) / “Fem Memòria:
Torre de can Casaca, a principi dels anys 30”, araGranollers, 29 de desembre...................................Pàg.7

● “Fem Memòria: Plaça de la Corona nevada, el 1962”, araGranollers, 22 de desembre.......................Pàg.7

● “Tertúlia dels 25 anys del Palau” / “Fem Memòria: La font del Ràdium, els anys 40” , araGranollers, 15 de
desembre...............................................................................................................................................Pàg.8

● “Fem Memòria: Barri de Ponent, 1977”  araGranollers, 9 de desembre...............................................Pàg.8

● “A Granollers, tertúlia vinculada a la nova exposició de fotos de l’Arxiu Municipal” , LaVanguardia.com, de
l’1 al 13 de desembre............................................................................................................................Pàg.9

● “80 anys de la guerra que ho va canviar tot.  L’Arxiu Municipal  organitza un debat en què dues àvies
recorden els anys de la Guerra Civil  a Granollers,  quan eren nenes”  /  “Fem Memòria:  Carrer Agustí
Vinyamata, el 1949” , araGranollers, 24 de novembre..........................................................................Pàg.9

● “L’Arxiu Municipal de Granollers commemora els 80 anys de l’inici de la Guerra Civil”, LaVanguardia.com,
novembre-desembre...........................................................................................................................Pàg.10

● “Commemoració dels 80 anys de la Guerra” (tertúlia de l’Arxiu) / “Fem Memòria: Mercat setmanal, 1929”,
araGranollers, 17 de novembre...........................................................................................................Pàg.10

● “Fem Memòria: Carrer de l’Enginyer el 1960”, araGranollers, 10 de novembre.................................Pàg.10

● “L’Arxiu Municipal recull pel·lícules antigues en un catàleg a la web. El catàleg inclou un centenar de films
enregistrats entre els anys 1914 i 1984”, El 9 Nou, 31 d’octubre.......................................................Pàg.11

● “L’Associació Cultural i l’Arxiu Municipal reviuen la història del Cineclub”, El 9 Nou, 28 d’octubre...Pàg.11

● “El Cine Club de l’Associació Cultural, nova tertúlia de l’Arxiu”, RevistadelValles.es, 26 d’octubre..Pàg.12

● “Cartes dels  anys 30”  (taller  de descripció  de correspondència  de l’Arxiu  Municipal)  /  “Fem Memòria:
Carregant un tràiler, als anys 70”, araGranollers, 13 d’octubre..........................................................Pàg.12

● “L’Arxiu  Municipal  de  Granollers  (AMGr)  commemora  el  Dia  Mundial  del  Patrimoni  Audiovisual”,
LaVanguardia.com, octubre................................................................................................................Pàg.13

● “Fem Memòria: Inauguració de la plaça Pau Casals, el 1935”, araGranollers, 6 d’octubre...............Pàg.13

● “Foto  dels  fons  de  l’AMGr  pels  100  anys  del  naixement  d’Amador  Garrell  i  Soto”,  GRANOLLERS
INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, octubre......................................................Pàg.14
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● “Un passat de postal. Una exposició a l’Ajuntament mostra imatges de Granollers de principis del segle
XX”, El 9 Nou, 23 de setembre..........................................................................................................Pàg.14

● “Fem Memòria: Safareig de can Fortià, 1920”, araGranollers, 22 de setembre...............................Pàg.15

● “Un  patrimoni  per  a  tothom.  Diversos  municipis  de  la  comarca  celebren  les  Jornades  Europees  del
Patrimoni” (programació, amb activitats de l’Arxiu), El 9 Nou, 16 de setembre................................Pàg.15

● “La conservació del patrimoni, a les Jornades Europees 2016” (amb programació de l’Arxiu), araGranollers,
15 de setembre..................................................................................................................................Pàg.16

● “El Cineclub de l’AC de Granollers, premiat per la beca ‘Vist per...’”, El 9 Nou, 9 de setembre........Pàg.17

● “El Circuit ja fa 25 anys que roda” (fotos dels fons de l’Arxiu) / “L’Arxiu exposarà les postals més antigues
de la ciutat” / “Fem Memòria: Diada Nacional de Catalunya de 1977” / “L’Associació Cultural rep el Premi
Nunes per la beca ‘Vist per...’”, araGranollers, 8 de setembre......................................................Pàg.18-19

● “Una selecció de les postals  més antigues de la ciutat”  /  “Jornades Europees de Patrimoni”  (tertúlia i
exposició de l’Arxiu), GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, set..Pàg.20

● “Visita  inaugural  a  la  nova  exposició  de  fotos  de  l’Arxiu  Municipal  de  Granollers  (AMGr)”,
LaVanguardia.com, setembre.............................................................................................................Pàg.20

● “L’Arxiu Municipal de Granollers participa en les Jornades Europees del Patrimoni”,  LaVanguardia.com,
agost- setembre..................................................................................................................................Pàg.21

● “Fem Memòria: Mobilització de les milícies antifeixistes, el juliol de 1936”, araGranollers, 14 de jul...Pàg.21

● Foto dels fons de l’AMGr pels 25 anys d’un torneig internacional d’handbol per provar el palau
olímpic  /  «Novetats  al  portal  de  l’Arxiu  Fotogràfic»,  GRANOLLERS  INFORMA  [  BUTLLETÍ
MUNICIPAL DE GRANOLLERS, juliol-agost......................................................................................Pàg.22

● “Fem  Memòria.  Falla  del  campanar  i  de  la  Porxada,  de  1935”,  araGranollers,  30 de  juny  de
2016.......................................................................................................................................................Pàg.23

● “Arxiu  Municipal  de  Granollers.  Durant  la  Setmana  Internacional  dels  Arxius(...)”,  Butlletí.  Informatiu
de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, juny de 2016..................................Pàg.24

● “L'Arxiu  digitalitza  i  posa  a  l'abast  la  documentació  del  bombardeig”  /  ”L'Arxiu  municipal  digital
recull  testimonis  i  documents  del  bombardeig  del  1938.  El  projecte  ha  incorporat  800  pàgines
i  més  de  20  entrevistes  en  vídeo”  /  ”Fem  Memòria.  Prova  pilot  de  retransmissió  per  Televisió
de Granollers”, araGranollers, 16 de juny de 2016.........................................................................Pàg.24-25

● “Granollers  penja  a  internet  els  documents  del  bombardeig  de  1938”  /  ”Granollers  penja  a  internet
els documents relacionats amb el bombardeig de 1938. En un canal de Youtube, es poden trobar les 22
entrevistes fetes a supervivents”, El 9 Nou, 13 de juny de 2016........................................................Pàg.26

● “Memòria oral” / ”Fem Memòria. Passada de Sant Antoni, el 1940”, araGranollers, 9 de juny de 2016..Pàg.27

● “Jornada de portes obertes a l'Arxiu Municipal i a l'Arxiu Comarcal per commemorar el Dia Internacional
dels Arxius”, NacioGranollers.cat,  6 de juny de 2016........................................................................Pàg.27

● “Portes obertes als arxius”, GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, juny
de 2016.................................................................................................................................................Pàg.27
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● “L'Arxiu  Municipal  de  Granollers  commemora  el  Dia  Internacional  dels  Arxius”,  LaVanguardia.com,
del 2 al 9 de juny de 2016...................................................................................................................Pàg.28

● “Projecte de testimonis  del  bombardeig del  38” /  ”La revista 'Ponències'  celebra dues dècades” (amb
l'article sobre el Fons documental de l'empresa Viuda Sauquet), araGranollers, 2 de juny de 2016..Pàg.28

● “Clàudia  Mera  –  Guanyadora  de  la  beca  per  a  documentals  'Vist  per...'  ”,  El  9  Nou, 30  de  maig  de

2016..............................................................................................................................................................................................Pàg.29

● “Memòria històrica. Presentació del projecte «31 de maig de 1938, relats d'un bombardeig», de l'Arxiu
Municipal  de  Granollers”,  El  Tot  Granollers  i  Vallès  Oriental, del  27  de  maig  al  2  de  juny  de
2016.......................................................................................................................................................Pàg.29

● “Fem Memòria. Obres al Cinema Majestic el 1945”, araGranollers, 26 de maig de 2016....................Pàg.30

● “El 31 de maig Granollers commemora el 78è aniversari del bombardeig més sagnant de la Guerra Civil.
L'Arxiu  recull  testimonis”  /  ”Fem  Memòria.  Cursa  d'atletisme,  entre  1933  i  1935”,  araGranollers,
19 de maig de 2016........................................................................................................................Pàg.30-31

● “30  (30  anys  de  la  inauguració  de  l'Escola  Mestres  Montaña”  /  ”Ascensió  2016.  Inauguració
de l'exposició fotogràfica «La plaça de la Corona»” / ”La ciutat recorda el bombardeig de 1938. Presentació
del projecte «31 de maig de 1938, relats d'un bombardeig», de l'Arxiu Municipal                                      de
Granollers”  ,  GRANOLLERS   INFORMA  [  BUTLLETÍ  MUNICIPAL  DE  GRANOLLERS,  maig de
2016.................................................................................................................................................Pàg.31-32

● “La plaça de la Corona, espai de mercats i desfilades” / ” 'El Gato Verde' de Mera, Taibi i Prats s'endú
la tercera 'Vist per...' ” , araGranollers, 5 de maig de 2016............................................................Pàg.32-33

● “Un projecte sobre El Gato Verde guanya la beca Vist per...” / ”Una plaça en evolució. Una exposició
de  fotos  mostra  la  transformació  de  la  plaça  de  la  Corona  de  Granollers”  ,  El  9  Nou, 5  de  maig  de

2016...........................................................................................................................................................................................Pàg.33

● “L'Arxiu Municipal de Granollers mostra imatges antigues de la transformació de la plaça de la Corona”,
LaVanguardia.com, abril-agost de 2016............................................................................................Pàg.33

● “Fem Memòria. ' L'Esquellot', 1933”, araGranollers, 14 d'abril de 2016............................................Pàg.34

● “Fem Memòria.  Una  avioneta  al  bell  mig  de  la  plaça  Maluquer  i  Salvador”,  araGranollers, 7  d'abril
de 2016...............................................................................................................................................Pàg.34

● “40 (victòria del BM Granollers a la Recopa d'Europa)” / ”Milers de testimonis d'història local, incorporats
a  l'Arxiu  Municipal.  Nou  fons  documental  dels  Amics  de  la  Unió”,  GRANOLLERS  INFORMA
[ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, abril de 2016............................................................Pàg.35

● “Botey i Nadal s'alien per narrar històries d'amor en la República”, 4 d'abril de 2016.....................Pàg.36

● “Fem Memòria. Processó del Sant Crist, als anys 40”, araGranollers, 24 de març de 2016............Pàg.36

● “Fem Memòria. L'òmnibus de Santa Eulàlia, el 1934”, araGranollers, 17 de març de 2016............Pàg.37

● ”Amics de la Unió, fundada el 1877, cedeix la seva documentació a l'Arxiu Municipal” / “Plaça de Jacint
Verdaguer, entre 1914 i 1918” / ”Amics de la Unió cedeix la seva documentació a l'Arxiu”,  araGranollers,
10 de març de 2016.......................................................................................................................Pàg.37-38

● “Amics de la Unió cedeix el  seu fons de 139 anys a l'Arxiu de Granollers”  /  ”L'Arxiu de Granollers
conservarà el fons d'Amics de la Unió”, El 9 Nou, 7 de març de 2016...........................................Pàg.39
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● “Amics de la Unió cedeix la seva documentació a l'Arxiu de Granollers”, NacioGranollers.cat, 5 de març de
2016....................................................................................................................................................Pàg.40

● “Una  vintena  d'activitats  en  el  marc  del  Dia  Internacional  de  les  Dones.  Les  tertúlies  de  l'Arxiu”,
El Tot Granollers i Vallès Oriental, del 4 al 10 de març de 2016......................................................Pàg.40

● “Roser Rodríguez, nova gerent de Roca Umbert Fàbrica de les Arts”, El 9 Nou, 4 de març de 2016....Pàg.41

● ”30”  (30  anys  de  la  inauguració  del  pavelló  de  bàsquet)  /  ”Dia  Internacional  de  les  Dones.
Les  tertúlies  de  l'Arxiu.  Document  del  mes  de  l'Arxiu.  http://arxiufotografic.granollers.cat”  /
”La família Bosch Ganduxer fa donació a l'Arxiu i al Museu”,  GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ
MUNICIPAL DE GRANOLLERS, març de 2016..........................................................................Pàg.41-42

● “Roser  Rodríguez,  de  l'Arxiu,  serà  la  nova  gerent  de  Roca  Umbert”  /  ”Els  petits  tresors  casolans.
L'any passat, l'Arxiu Municipal va rebre 2.354 fotografies i 3,20 metres de documents donats o cedits
per una trentena de ciutadans” / ” ' El feminisme està de moda'. Les tertúlies de l'Arxiu”,  araGranollers,
3 de març de 2016 .....................................................................................................................Pàg.43-44

● “Més  història  local  a  l'Arxiu.  L'Arxiu  Municipal  de  Granollers  incrementa  el  seu  fons
amb noves donacions”, El 9 Nou, 26 de febrer de 2016..............................................................Pàg.44

● “Fem Memòria. Capella dels Sants Metges”, araGranollers, 25 de febrer de 2016....................Pàg.45

● “Fem Memòria. Reconstrucció de l'església de Sant Esteve”, araGranollers, 18 de febrer de 2016..Pàg.45

● “Fem Memòria. Carnestoltes, anys 20”, araGranollers, 11 de febrer de 2016 ...................................Pàg.46

● “30” (celebració de la restauració de la Porxada) GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE
GRANOLLERS, febrer de 2016...................................................................................................Pàg.46

● “Els  germans  Bosch  Ganduxer  donen  milers  de  documents  a  l'Arxiu  Municipal”,  araGranollers,
4 de febrer de 2016.....................................................................................................................Pàg.47

● ”Granollers  crea  un  fons  amb  peces  del  col·leccionista  Josep  Bosch”  /  “Granollers  crea  el  fons
Josep Bosch Ganduxer amb milers de documents”, El 9 Nou, 1 de febrer de 2016.................Pàg.48-49

● “De  la  Tarafa  a  Can  Pedrals”,  nova  exposició  d'imatges  de  l'Arxiu  Municipal  de  Granollers”,
LaVanguardia.com,  gener-abril  de  2016......................................................................................Pàg.50

● “Convocada la tercera beca de curts de no ficció ,Vist per...”,  El 9 Nou, 29 de gener de 2016.......Pàg.51

● “El llegat de Josep Bosch Ganduxer passarà a l'Arxiu Municipal de la ciutat” / “Fem Memòria.  Mercat
a la plaça Maluquer i Salvador, el 1915”, araGranollers, 28 de gener de 2016...................................Pàg.51

● “Fem Memòria. Cursa de cambrers als anys 40” / “L'Associació Cultural convoca la 3a edició de la beca
'Vist per...' “, araGranollers, 21 de gener de 2016.................................................................................Pàg.52

 
● “Fem Memòria. Jam session al Casino”, araGranollers, 14 de gener de 2016....................................Pàg.53

● “30.  L'antic   Ajuntament  de Palou abans de la  rehabilitació  de l'edifici”  /  “El  Fons Revista  del  Vallès
a  l'Arxiu  Municipal”,  GRANOLLERS  INFORMA  [  BUTLLETÍ  MUNICIPAL  DE  GRANOLLERS,   gener
de 2016.............................................................................................................................................Pàg.53-54
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