
60 anys de la 
gran nevada. 
10 anys 
d’exposicions 
de l’Arxiu!

La nova exposició de l’Arxiu Municipal de Granollers commemora dues 
efemèrides: seixanta anys de la gran nevada de 1962 i deu anys de les 
exposicions de l’Arxiu. Precisament el Nadal de 2012, s’organitzava 
la primera mostra fotogràfica de l’AMGr amb imatges d’aquella gran 
nevada que aleshores commemorava el 50è aniversari. Deu anys 
després, recuperem el mateix tema per donar-hi una nova mirada, més 
personal i detallista, fruit de les fotografies aportades pels granollerins 
i granollerines al llarg dels  anys. 

Durant una dècada, a la planta baixa de l’Ajuntament s’hi han vist fins 
a 38 exposicions que ens han mostrat diferents aspectes de la ciutat i 
com ha anat evolucionant a través de fotografies dels segles XIX, XX i 
XXI, des de l’any 1878 fins a inicis d’aquest segle. Hem pogut passejar, 
doncs, pel Granollers del passat a partir de fils conductors diversos: 
la història, l’urbanisme, la societat, l’esport, la cultura, les entitats, 
l’educació, el folklore i les tradicions, la política..., amb especial 
atenció als elements singulars i que formen part del nostre ADN, com 
poden ser la Porxada, el mercat del dijous, la Fira de l’Ascensió, el 
Balonmano Granollers, Palou, el riu Congost... Les exposicions també 
han rememorat aniversaris destacats, com els 25 anys dels Jocs 
Olímpics, el centenari de l’Escola Municipal de Treball i els 130 anys 
de la Unió Lliberal*.

La nevada de 1962 va ser un fet insòlit que va transformar el paisatge 
de Granollers i la comarca, i que ha quedat marcat en la memòria 
popular.  Tal com va recollir la premsa de l’època, el temporal de neu, 
del tot inesperat, va començar la nit de Nadal i es va allargar tot el 
dia 25, fins a la nit. El gruix va arribar als 90 cm, segons les dades 
oficials. El resultat: una visió de Granollers inèdita, plena de màgia 
i bellesa, celebrada per petits i grans. Però els problemes no van 
trigar a aparèixer: la ciutat va quedar incomunicada, els carrers i les 
voreres intransitables, les carreteres de la comarca tallades, dos trens 
bloquejats a les vies del túnel de la Foradada i de l’estació del Nord... 
I com a nota tràgica, la mort d’un home a qui el temporal va sorprendre 
anant a treballar de sereno a Palou.

Aquell Nadal els granollerins i granollerines van respondre amb 
solidaritat i eficàcia a l’emergència meteorològica, acollint els passatgers 
dels trens atrapats o obrint camins entre la neu per recuperar voreres i 
carrers: “Aquest esforç gegantí torna a dir molt a favor de Granollers”, 
va concloure un cronista d’aquella gran nevada que 60 anys després 
rememorem, coincidint amb els deu anys de les exposicions de l’Arxiu. 

Exposició de fotografies
Del 2 de desembre de 2022 
al 24 de febrer de 2023

Podeu consultar i descarregar-vos 
imatges d’aquest i altres temes al
Portal de l’Arxiu Fotogràfic,
www.granollers.cat/arxiu

* Totes les exposicions
de l’Arxiu Municipal

Segueix-nos a Instagram
@arxiu_granollers



Plaça de la Porxada nevada, 1962. Fotografia i cessió Joan Espuña / 
Col·lecció Ajuntament de Granollers

Nevada a la plaça de Jacint Verdaguer, 1962. Fotografia autor desconegut / Cessió Eva Pujol / Col·lecció Ajuntament de Granollers

El Congost nevat, 1962. Fotografia Miquel Bosch / Cessió Enric Bosch / Col·lecció Ajuntament de Granollers

Preparats per treure la neu, 1962.  
Fotografia autor desconegut / Cessió Josep Capella /  
Col·lecció Ajuntament de Granollers


