
El recull de premsa de l’Arxiu Municipal de Granollers

Any 2014

● “Una exposició mostrarà la transformació del carrer Girona de Granollers”, El 9 
Nou, 31 de març de 2014 Pàg. 3

● “EXPOSICIONS. Granollers. <<L'antiga estació i el tren>>, fotografies de l'Arxiu 
Municipal”, El 9 Nou, 28 de març de 2014 Pàg. 4

● “EXPOSICIONS. Granollers. <<L'antiga estació i el tren>>, fotografies de l'Arxiu 
Municipal”, El 9 Nou, 24 de març de 2014 Pàg. 5

● “La primera beca 'Vist per...' premia un projecte sobre els moviments veïnals
de Granollers”, NacióGranollers.cat, 22 de març de 2014 Pàg. 6

● “GUIA CULTURAL. TERTÚLIES de l'Arxiu”, El Tot Granollers i Vallès Oriental, 
del 21 al 27 de març de 2014 Pàg. 7

● “ 'Vist per...' premia un projecte sobre la lluita veïnal als 70 a Granollers” / “Quan 
el tren passava per...” / “EXPOSICIONS. Granollers. <<L'antiga estació i el tren>>, 
fotografies de l'Arxiu Municipal”, El 9 Nou, 21 de març de 2014 Pàgs. 8-10

● “La Beca de cinema documental 'Vist per...' arrenca amb 19 projectes”, 
NacióGranollers.cat, 18 de març de 2014 Pàg. 11

● “Dimarts es fa públic el guanyador de la beca documental 'Vist per...' ”, El 9
Nou, 17 de març de 2014 Pàg. 12

● “Nova tertúlia a l'Arxiu Municipal de Granollers: <<Records de l'antiga estació
de tren>>”, LaVanguardia.com, març de 2014 Pàg. 13-14

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. <<Ajuda'ns a identificar fotografies antigues
de Granollers>> / <<Vols saber què passava a Granollers a principisdel segle XX?>> 
/ (25) <<Les tertúlies de l'Arxiu>>”. “EXPOSICIONS. <<L'antiga estació i el tren”, 
el rengle, març de 2014 Pàgs. 15-17

● “Vista parcial de Granollers dels anys 20” / “L'antiga estació i el tren, nova
exposició  a l'Ajuntament”, GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL 
DE GRANOLLERS, març de 2014 Pàgs. 18-19

● “GUIA CULTURAL. VISITA inaugural a la nova exposició de fotografies de l'Arxiu
Municipal de Granollers”, El Tot Granollers i Vallès Oriental, del 21 al 27 de febrer 
de 2014 Pàg. 20

● “La beca 'Vist per...' de Cineastes de Granollers rep 19 projectes en la primera
edició”, aravallès.cat, 17 de febrer de 2014 Pàg. 21

● “GUIA CULTURAL. TERTÚLIES de l'Arxiu”, El Tot Granollers i Vallès Oriental,
 del 14 al 20 de febrer de 2014 Pàg. 22

● “<<Els aprenents d'oficis a Granollers dels anys 30 als 50>>, a l'Arxiu 
de Granollers” / “L'antiga estació i el tren”, LaVanguardia.com, febrer de 2014 Pàgs. 23-25



● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. (4 i 18) <<Ajuda'ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers>> /  (6, 13, 20 i 27) <<Vols saber què passava a Granollers a principis 
del segle XX?>> / (18) <<Les tertúlies de l'Arxiu>>/ (26) <<Visita inaugural a la nova 
exposició de fotografies de l'Arxiu Municipal de Granollers>>”. “EXPOSICIONS. 
<<Places amb història>>”, el rengle,  febrer de 2014 Pàgs. 26-30

● “La plaça de Serrat i Bonastre, els anys 70” / “La comissió que va seguir les obres
seguirà funcionant per dinamitzar el nou carrer”, GRANOLLERS INFORMA [ 
BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, febrer de 2014 Pàgs. 31-32

● “<<Estàvem contents, acabava la guerra>>. Teresa Saló Baliu explica com va viure
els bombardejos i l'entrada dels nacionals a Granollers. L'Arxiu manté la recerca
de fotografies de l'any 1939” / “EXPOSICIONS. Granollers. <<Places amb història>>, 
fotografies  de l'Arxiu Municipal”, El 9 Nou, 31 de gener de 2014 Pàgs. 33-34

● “El dia que va acabar la guerra”, NacióGranollers.cat, 28 de gener de 2014 Pàgs. 35-36

● “El final de la guerra, en directe al Twitter de NacióGranollers”, NacióGranollers.cat, 
27 de gener de 2014

Pàg. 37
● ”EXPOSICIONS. Granollers. <<Places amb història>>, fotografies de l'Arxiu 
Municipal” / “AGENDA. (28) <<Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers>>.
<<Les Tertúlies de l'Arxiu>> / (30) <Vols saber què passava a Granollers a principis 
del segle XX?>>, El 9 Nou, 27 de gener de 2014 Pàgs. 38-40

● “GUIA CULTURAL. TERTÚLIA DE L'ARXIU”, El Tot Granollers i Vallès Oriental, 
del 24 al 30  de gener de 2014 Pàg. 41

● “Granollers reviu el malson” (fotografies de l'Arxiu Municipal de Granollers), 
EL PUNT AVUI, 24 de gener de 2014 Pàgs. 42-43 

● “Tertúlia a l'Arxiu: <<El bombardeig de 1939 i el final de la Guerra Civil a 
Granollers>>” / “Recollida de fotografies vinculades al final de la Guerra Civil
a Granollers”, LaVanguardia.com, gener de 2014 Pàgs. 44-45

● “28 G: la ciutat dels vençuts”, NacióGranollers.cat, 14 de gener de 2014 Pàgs. 46-49

● “Granollers commemora el 75è aniversari del bombardeig del 1939”, 
NacióGranollers, 10 de gener de 2014 Pàgs. 50-51

● “Granollers també recorda els bombardejos de 1939” / “Crida de l'Arxiu
per a la recollida d'imatges de l'època”, El 9 Nou, 10 de gener de 2014 Pàg. 52

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. (9, 16, 23 i 30) <<Vols saber què passava 
a Granollers a principis del segle XX?>> / (14 i 28) , <<Ajuda'ns a identificar fotografies 
antigues de Granollers>> / (28) <<Les tertúlies de l'Arxiu>>. “EXPOSICIONS. <<Places 
amb història>>”, el rengle, gener de 2014 Pàgs. 53-55

● “L'ENTREVISTA” / “Una imatge del recent estrenat carrer de Roger de Flor” 
/ “Commemoració 75è aniversari del bombardeig de gener de 1939” / “Jordina 
Medalla · Lambert Botey”, GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL 
DE GRANOLLERS, gener de 2014 Pàgs. 56-60 

● “GUIA CULTURAL. Grup de treball de descripció de correspondència 
de l'Ajuntament”, El Tot Granollers i Vallès Oriental, del 3 al 9 de gener de 2014 Pàg. 61 
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