
El recull de premsa de l’Arxiu Municipal de Granollers

Any 2015

● “El voluntariat de l'Arxiu descriu 110 cartes de 1930”  / “Fem Memòria. Construcció 
d'una falla per Sant Joan”, araGranollers, 25 de juny de 2015 Pàgs. 3-4

● “L'Arxiu Municipal de Granollers obre un portal web per mostrar les imatges històriques
de la ciutat”, localret.cat, 19 de juny de 2015 Pàg. 5

● “Fem Memòria. Constitució del primer consistori després del règim”, araGranollers, 
18 de juny de 2015 Pàg. 6

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. Vols saber què passava a Granollers a principis del segle
XX?. Dia Internacional dels Arxius i celebració dels 10 anys. Visita guiada a l'Arxiu Municipal. 
Les tertúlies de l'Arxiu. Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers. Visita 
guiada a l'Arxiu Municipal. Vols saber què passava a Granollers a principis del segle XX?. 
Presentació del nou portal de l'Arxiu fotogràfic de l'Arxiu Municipal. Vols saber què passava 
a Granollers a principis del segle XX? / Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers”
/ “EXPOSICIONS. <<La Fira del Bestiar els anys 1943 i 1944>>, el rengle, juny de 2015 Pàgs. 7-12
 
● “L'Arxiu Municipal, un actiu històric”, GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS,  juny de 2015 Pàg. 13

●  “Granollers s'obre al món amb un portal amb fotografies de 1874 a 1949”  / “Fotografies 
de Granollers, al món” / “Més de 7.700 pàgines restaurades”, El 9 Nou, 12 de juny de 2015 Pàgs. 14-16

● “L'Arxiu estrena portal fotogràfic” / “Fem Memòria. Treballs agrícoles a Palou”, araGranollers, 
11 de juny de 2015 Pàgs. 17-18

● “Granollers celebra el Dia Internacional dels Arxius” / “Agenda. Granollers. Dia Internacional 
dels Arxius”, El 9 Nou, 8 de juny de 2015 Pàgs. 19-20

● “Dia Internacional dels Arxius. Els darrers 10 anys de l'Arxiu Municipal de Granollers”,
LaVanguardia.com, del 5 a l'11 de juny de 2015 Pàg. 21

● “GUIA CULTURAL. Dia Internacional dels Arxius”, El Tot Granollers i Vallès Oriental, 
del 5 a l'11 de juny de 2015 Pàg. 22 

● “Fem Memòria. Les pageses al mercat”, araGranollers, 4 de juny de 2015 Pàg. 23

● “Exposició de l'Arxiu Municipal de Granollers: <<La Fira del Bestiar els anys 1943 i 1944>>”, 
LaVanguardia.com, maig- agost de 2015 Pàg. 24

● “Exposicions. La Fira del Bestiar els anys 1943 i 1944”, araGranollers, maig-juny de 2015 Pàg. 25

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. Vols saber què passava a Granollers a principis 
del segle XX?. Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers. Les tertúlies 
de l'Arxiu”. Vols saber què passava a Granollers a principis del segle XX?. Ajuda'ns a identificar 
fotografies antigues de Granollers. Vols saber què passava a Granollers a principis del segle 
XX? ” / “EXPOSICIONS. <<La Fira del Bestiar els anys 1943 i 1944>>”, el rengle, maig 
de 2015 Pàgs. 26-30

● “44” / “L'ASCENSIO. ACTIVITATS A CARRERS, PLACES I EQUIPAMENTS. EXPOSICIÓ. 
<<LA FIRA DEL BESTIAR ELS ANYS 1943 I 1944>>”, GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS,  maig de 2015 Pàgs. 31-32



● “L'Arxiu recopila més de 200 testimonis orals” / “Fem Memòria. La Porxada derruïda 
pel bombardeig de la Guerra Civil”, araGranollers, 28 de maig de 2015 Pàgs. 33-34

●  “Fem Memòria. Sopar de Gala de l'Ascensió, al Parquet” / “Beca ´Escrit per...' ”, 
araGranollers, 21 de maig de 2015 Pàgs. 35-36

● “L'Arxiu Municipal de Granollers testimonia la transformació urbana dels anys 60 i 80”, 
NacioGranollers.cat, 14 maig de 2015 Pàgs. 37-38

● ”Fem Memòria. El Concurs Comarcal de Bestiar del Vallès”, araGranollers, 14 de maig 
de 2015 Pàg. 39

● “Agenda. Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers / Les tertúlies de l'Arxiu”, 
El 9 Nou, 11 de maig de 2015 Pàg. 40

● “Els àlbums dels orígens de 1943 i 1944” / “Fem Memòria. Primer festival de música 
progressiva”, araGranollers, 7 de maig de 2015 Pàgs. 41-42

● “Un projecte lligat al termalisme de Caldes guanya la segona beca Vist per...”, el9nou.cat, 
4 de maig de 2015 Pàg. 43

● “Exposicions. <<Els inicis del bàsquet a la ciutat>>”, El 9 Nou, abril-maig de 2015 Pàg. 44

● “Nova trobada de l'Arxiu Municipal de Granollers per compartir relats d'història local”, 
LaVanguardia.com, abril-maig de 2015 Pàg. 45 

● “Fem Memòria. Primer equip granollerí de bàsquet femení, 1932”, araGranollers, 29 d'abril  
de 2015 Pàg. 46

● “Agenda. Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers / Vols saber 
què passava a Granollers a principis del segle XX?”, El 9 Nou, 13 d'abril  de 2015 Pàg. 47

● “GUIA CULTURAL. TERTÚLIES de l'Arxiu: La diada de Sant Jordi durant la transició”, 
del 10 al 16 d'abril  de 2015 Pàg. 48

● “Sant Jordi. Les tertúlies de l'Arxiu: <<La diada de Sant Jordi durant la Transició>>”/ 
“PROGRAMACIÓ CULTURAL. Vols saber què passava a Granollers a principis 
del segle XX?” / “EXPOSICIONS. <<Els inicis del bàsquet a la ciutat>>” / “PROGRAMACIÓ
CULTURAL. Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers / Vols saber què passava 
a Granollers a principis del segle XX? / Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers”,
el rengle, abril de 2015 Pàgs.49-54

● “Imatge del cinema Astoria “ / “Acte d'agraïment a la seixantena de persones 
que han contribuït a ampliar el patrimoni local”, GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS, abril  de 2015 Pàgs.55-56

● “La diada de Sant Jordi durant la Transició”, amb la projecció de la pel·lícula 'Sant Jordi 
1977' La Vanguardia.com, abril  de 2015 Pàg. 57
















































































































	Any 2015

