
El recull de premsa de l’Arxiu Municipal de Granollers

Any 2015

● “Exposicions. <<Els inicis del bàsquet a la ciutat>>”, El 9 Nou, del 6 al 30 de març 
de 2015 Pàg. 3

● “Últims dies per presentar-se a la beca documental <<Vist per...>>”, El 9 Nou, 16 de març 
de 2015 Pàg. 4

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. Ajuda'ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers” / “EXPOSICIONS. <<Els inicis del bàsquet a la ciutat>>”, el rengle, març 
de 2015 Pàgs. 5-7

● “PAVELLÓ DEL CB GRANOLLERS” / “S'engeguen les activitats del programa 
<<Granollers, Ciutat del Bàsquet Català 2015>>”, GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS , març de 2015 Pàgs. 8-9

● “Més donacions per al patrimoni de Granollers” / “Exposicions. <<Els inicis del bàsquet
a la ciutat>>”, El 9 Nou, 2 de març de 2015 Pàgs. 10-11

● “Els inicis del bàsquet de la ciutat, a la planta baixa de l'Ajuntament”, El Tot Granollers
i Vallès Oriental, del 27 de febrer al 5 de març de 2015 Pàg. 12

● “GUIA CULTURAL. VISITA inaugural a l'exposició: Els inicis del bàsquet a la ciutat”, El Tot 
Granollers i Vallès Oriental, del 20 al 26 de febrer de 2015 Pàg. 13

● “La història del bàsquet a Granollers, en una exposició a l'ajuntament” / “Exposicions.
<<Els inicis del bàsquet a la ciutat>>”, El 9 Nou, 27 de febrer de 2015 Pàgs. 14-15

● “Granollers, ciutat de bàsquet”, NacioGranollers.cat, 27 de febrer de 2015 Pàgs. 16-17

● “Inaugurada l'exposició “Els Inicis del Bàsquet a la Ciutat”, cbgranollers.com, 26 
de febrer de 2015 Pàg. 18

● “Esteve Velilla recorda l'antic museu de Can Molina de Granollers”, El 9 Nou, 13 
de febrer de 2015 Pàg. 19

● “Els inicis del bàsquet a la ciutat”, exposició de fotos de l'Arxiu Municipal de Granollers, 
LaVanguardia.com, de febrer a maig de 2015 Pàg. 20

● “GUIA CULTURAL. TERTÚLIES de l'Arxiu”, El Tot Granollers i Vallès Oriental, del 6 
al 12 de febrer de 2015 Pàg. 21

● “Tertúlia sobre el patrimoni de Granollers durant la Guerra Civil” / “Agenda. Les tertúlies 
de l'Arxiu”, El 9 Nou, 9 de febrer de 2015 Pàgs. 22-23

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers / 
/ Les tertúlies de l'Arxiu / Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers / Visita 
inaugural a l'exposició <<Els inicis del bàsquet a la ciutat>>”. “EXPOSICIONS. <<Les capelles 
de muralla>>”, el rengle, febrer de 2015 Pàgs. 24-27

● “Un extens programa d'activitats per viure el bàsquet tot l'any”, GRANOLLERS INFORMA
 [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, febrer de 2015 Pàg. 28



● “Les tertúlies de l'Arxiu: <<Què va passar amb el patrimoni de Granollers durant la Guerra
Civil?>>”, LaVanguardia.com,  del 26 de gener al 10 de febrer de 2015 Pàg. 29

● “Exposicions. Granollers. <<Les capelles de muralla>>”, El 9 Nou,  30 de gener (fins al 23 
de febrer) de 2015 Pàg. 30

● “Es convoca la segona edició de la beca 'Vist per...' ” / “Exposicions. Granollers. <<Les
capelles de muralla>>”, El 9 Nou,  26 de gener de 2015 Pàgs. 31-32

● “Paisatge amb capelles. L'Arxiu Municipal de Granollers exposa fotografies de les antigues
capelles de muralla” / “Exposicions. Granollers. <<Les capelles de muralla>>”, El 9 Nou, 
23 de gener de 2015 Pàgs. 33-34

● “Exposicions. Granollers. <<Les capelles de muralla>>”, El 9 Nou,  16 de gener de 2015 Pàg. 35

● “Granollers, crònica de la memòria col·lectiva”, NacioGranollers.cat,  12 de gener 
de 2015 Pàgs. 36-38

● “Relat d'una història col·lectiva” / “Exposicions. <<Les capelles de muralla>>” , El 9 Nou, 
 12 de gener de 2015 Pàgs. 39-40

● “Els fotògrafs que perduren” , Paco Monja / “El llibre 'Una història granollerina' 
ja és al carrer” / “Exposicions. <<Les capelles de muralla>>”, El 9 Nou  9 de gener 
de 2015 Pàgs. 41-43

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers” / 
“EXPOSICIONS. <<Les capelles de muralla>>, el rengle, gener de 2015 Pàgs. 44-45

● “Mútua del Carme, 1962” , GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL 
DE GRANOLLERS, gener de 2015 Pàg. 46
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