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Jornades Europees 
del Patrimoni
a Catalunya 2016

Granollers, del 16 al 18 de setembre de 2016

Per a més informació:

Museu de Granollers
Carrer d'Anselm Clavé, 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

93 861 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@ajuntament.granollers.cat

www.granollers.cat/arxiu



Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya 2016

Les Jornades Europees del Patrimoni van néixer l’any 1991 
per acostar el  ciutadà al patrimoni arquitectònic monumental. 
Aquest tresor col·lectiu és palès tant a la realitat 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 arqui-
tectònic i natural, i gaudir-ne.

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Dissabte 17 de setembre, a les 8 del vespre
Visita teatralitzada a la Tèrmica
El fogoner, que era el qui controlava el vapor de la caldera, 
ens farà un recorregut per l’espai de la Tèrmica. La visita ens 
permetrà descobrir com a partir de carbó, fuel i gas es pro-
duïa l’electricitat que necessitava Roca Umbert per funcionar. 
Tot un repte!

Lloc de trobada: La Tèrmica de Roca Umbert
Durada: 1 hora
No cal fer inscripció prèvia

Museu de Granollers 

Diumenge 18 de setembre, a les 11 del matí
Cinc cases modernistes, cinc balls d’època
Un itinerari comentat i dansat pels elements modernistes més 
destacats de la ciutat: la Casa Torrabadella, la Casa Blanxart, 
la Sala Francesc Tarafa, la Casa Clapés i l’Ajuntament. Edifi-
cis edificats o reformats per arquitectes com Francesc Mariné, 
Jeroni Martorell, Manuel Joaquim Raspall i Simó Cordomí.

Amb la participació de l’Esbart Dansaire de Granollers.

Lloc de trobada: Museu de Granollers
Durada: 2 hores
No cal fer inscripció prèvia

La Tèrmica. Fons Roca Umbert

Casa Blanxart. Fotografia de Pere Cornellas, 2014

Safareig de can Fortià, 1920 / Arxiu Municipal de Granollers

Arxiu Municipal de Granollers

De l’1 al 30 de setembre 
Document del mes: «Edifici de la Clau, patrimoni desapare-
gut»
Llicència d’obres del 1895, amb els plànols de l’habitatge, 
que va formar part del patrimoni arquitectònic.
www.granollers.cat/arxiu

A partir del 16 de setembre
Novetat al portal de l’Arxiu Fotogràfic: «Cases del patrimo-
ni arquitectònic»
Imatges de l’Arxiu Municipal de Granollers del final del s. 
XIX als anys 90 del s. XX.
http://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/Grid.fwx, 
amb accés des del web www.granollers.cat/arxiu

19 de setembre
17 h. Les tertúlies de l’Arxiu: «Fem safareig: recordem el 
Granollers d’abans»
Amb el testimoni de Lola Gadea i de Josep Estapé
Sala de plens de l’Ajuntament, pl. de la Porxada, 6

18 h. Visita inaugural a l’exposició Postals antigues de 
Granollers
Imatges de l’Arxiu Municipal de Granollers
Fins al 25 de novembre
Planta baixa de l’Ajuntament, pl. de la Porxada, 6.


