
El recull de premsa de l’Arxiu Municipal de Granollers

Any 2017

● “Arxiu Municipal de Granollers: Confirma la ubicació d’un camp de concentració franquista a la ciutat. 
Butlletí informatiu de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental ACVO, desembre de 2017.......................Pàg. 7

● “Més documents i fotos a l’Arxiu Municipal de Granollers gràcies a les aportacions de particulars i 
col·lectius. Butlletí informatiu de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental ACVO, desembre de 2017.....Pàg. 8

● “Granollers incorpora documents de gran valor històric de la Unió Liberal. GRANOLLERS  INFORMA 
[ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, desembre de 2017......................................................Pàg. 9

● “Quatre dècades de la tancada de treballadors a la fàbrica Roca Umbert. araGranollers, 28 de 
desembre.............................................................................................................................................Pàg. 9

● “Fem memòria: Retaule de la Mare de Déu de les Aigües. araGranollers, 28 de desembre................Pàg.10

● “Fem memòria: Façana de l’ajuntament il·luminada, el 1934. araGranollers, 22 de desembre............Pàg.10

● “50. El 22 de novembre de 1967 s’inaugurava oficialment el que faltava per completar la urbanització 
Finsobe, al barri Can Gili. Primer pla de la masia de Can Gili i quan es va reformar per transformar-la en 
Centre Cívic. GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, novembre de 
2018.......................................................................................................................................................Pàg.10

● “Els papers de la Unió Liberal de Granollers. El 9 Nou, 24 de novembre............................................. Pàg.11

● “L’arxiu de Granollers rep documents clau per entendre la Unió Liberal. Un tresor ocult durant més de 80 
anys. El 9 Nou, 24 de novembre...........................................................................................................Pàg.12

● “Una societat dins d’una altra societat. El 9 Nou, 24 de novembre........................................................Pàg.13

● “Memòria històrica. L´arxiu incorpora, gràcies a una donació, documents de la Unió Liberal de tombants del 
segle XIX. araGranollers, 23 de novembre...........................................................................................Pàg.14

● “Granollers recupera les actes històriques de la Unió Liberal gràcies a una donació. Activitats, esposició i 
tertúlies. L’Arxiu Municipal de Granollers ha iniciat la commemoració de 130è aniversari de la fundació de la 
Unió Liberal el 1887.  araGranollers, 23 de novembre..........................................................................Pàg.14

● “Fem memòria. Cementiri del Ramassar als anys 20.  araGranollers, 23 de novembre........................Pàg.15

● “El panoràmic escalfarà motors amb un documental produït per VOTV. araGranollers,16 de novembre.Pàg.15

● “Recordant els Jocs del 92. Quatre testimonis expliquen algunes de les anècdotes viscudes en una tertúlia. El
9 Nou, 10 de novembre..........................................................................................................................Pàg.16

● “Tertúlia de l’Arxiu Municipal de Granollers: Una mirada al 92. Per descobrir història local a partir de vivències
personals. LaVanguardia.com, del 2 al 6 de novembre ........................................................................Pàg.16

● “Fem memòria: Proclamació de la República l’any 1931.  araGranollers, 2 de novembre.......................Pàg.17
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● “L’Arxiu Municipal de Granollers presenta un film i el primer catàleg de programes de cine. 
LaVanguardia.com, del 9 d’octubre al 2 de novembre.....................................................................Pàg. 17

● “El patrimoni i la natura centren una nova edició de les Jornades Europees del Patrimoni. GRANOLLERS  
INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, octubre de 2017........................................Pàg. 18

● “Tot va començar amb el Jocs Olímpics ara fa 25 anys. GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL 
DE GRANOLLERS, octubre de 2017..................................................................................................Pàg.18

● “L’avinguda Sant Esteve sempre en constant evolució. Una via urbana transcendental per al trànsit rodat. 
araGranollers, 26 d’octubre..................................................................................................................Pàg.19

● “L’Arxiu projecta el curt ´Qué fer`, de Jordi Pagès. araGranollers, 26 d’octubre...................................Pàg.19

● “Fem memòria: Fets d’octubre de 1934 a l’Ajuntament. araGranollers, 19 d´octubre...........................Pàg.19

● “Les jornades de Patrimoni es fixen en la natura a l’arquitectura. araGranollers, 5 d’octubre..............Pàg.20

● “Granollers, 25 anys dels Jocs Olímpics. GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE 
GRANOLLERS, setembre de 2017.......................................................................................................Pàg.20

● “L’Arxiu commemora els 40 anys del Congrés de Cultura Catalana en defensa de les llibertats. 
araGranollers, 21 de setembre.............................................................................................................Pàg.21 

● “Quatre dècades de la mobilització pels drets i la cultura catalana a inicis de la Transició. L’ Arxiu rememora 
els 40 anys de Congrès de Cultura Catalana a la ciutat. araGranollers, 21 de setembre.....................Pàg.21

● “Granollers homenatja els voluntaris olímpics en els 25 anys del Jocs. Més de 30 persones que van 
col·laborar amb l’organització a la Subseu de Granollers i al Palau Sant Jordi s’apleguen en un acte a 
l’Ajuntament. Una mostra fotogràfica a l’Ajuntament recorre la trajectòria olímpica de la ciutat. El 9 Nou, 15 
de setembre..........................................................................................................................................Pàg.22

● “Records d’una vivència irrepetible. El 9 Nou, 15 de setembre..............................................................Pàg.23

● “Granollers rememora els 25 anys dels Jocs Olímpics amb un reconeixement als Voluntaris. L’acte el van 
presentar Àlvaro Ferrer, Josep Mayoral i Miquel Roca. Una exposició fotogràfica de l’Arxiu mostra la 
transformació de la ciutat. El 9 Nou, 14 de setembre...........................................................................Pàg.24

● “Fem memòria: Cartells de la Diada Nacional de Catalunya, l’any 1977. araGranollers, 14 de setembre..Pàg.25

● “Tertúlia de l’Arxiu Municipal de Granollers pels 40 anys de Congrés de la Cultura Catalana. 
LaVanguardia.com, del 14  al 18 de setembre.....................................................................................Pàg.25

● “Especial: Carrer Navarra. Comerços i serveis al teu costat. Important via transversal amb un bon comerç de
proximitat. araGranollers, 7 de setembre..............................................................................................Pàg.26

● “Records: El web de l’Arxiu Municipal mostra fotos antigues de la cercavila /arxiufotografic.granoller.cat. 
araGranollers, 24 d’agost......................................................................................................................Pàg.26

● “Equipaments culturals horari d’estiu. Arxiu Municipal: del 3 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres
d’11 a 14:30h. Tancat del 7 añ 25 d’agost, ambdòs inclosos. El Rengle. Juliol 2017.............................Pàg.26
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● “25. Ja han passat 25 anys des que Granollers va tenir l’honor de ser subseu olímpica dels Jocs de 
Barcelona 92. GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, juliol de 2017...Pàg.27

● “Granollers tenia un camp de concentració franquista ubicat a l’antiga caserna de la ciutat. GRANOLLERS  
INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, juliol de 2017................................................Pàg.28

● “Visiten l’exposició: La Porxada, 430 anys. GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE 
GRANOLLERS, juliol de 2017................................................................................................................Pàg.28

● “Fem memòria: Primer partit al Palau d’Esports. araGranollers, 27 de juliol..........................................Pàg.29

● “Agenda: Mostra de fotos de festa major. araGranollers, 27 de juliol.....................................................Pàg.29

● Exposició esport: visita inaugural a la nova exposició fotogràfica de l’Arxiu Municipal de Granollers. 
Granollers, 25 anys dels Jocs Olímpics. LaVanguardia.com, del 18 de juliol al 12 de setembre.........Pàg.29

● Portes obertes i mostra de documents pel Dia Internacional Arxius. GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS, juny de 2017.......................................................................................Pàg.30

● Voluntariat per endreçar la correspondència. L’Arxiu Municipal de Granollers té un grup de voluntaris que 
classifiquen cartes antigues rebudes i enviades a l’Ajuntament. El 9 Nou, 30 de juny...........................Pàg.30

● Fem memòria: Cuina de l’Hospital, 1963. araGranollers, 29 de juny......................................................Pàg.31

● Ciències. El Museu commemora el 30è aniversari i homenatja al seu impulsor i primer director. La Tela obra 
la biblioteca Antoni Jonch. Mostra d’imatges del museu a l’Arxiu Municipal. Es poden consultar a l’arxiu 
digital arxiufotografic.granollers.cat. De fet, s’han incorporat 90 fotografies a les més de 9000 del fons de 
l’Arxiu a l’abast de tothom. araGranollers, 22 de juny............................................................................Pàg.31

● Granollers va tenir un camp de concentració on hi ha el mercat. Es pot consultar a l’Arxiu. comunicacio21-
cat-liniavalles, 16 de juny........................................................................................................................Pàg.32

● La trobada d’un document a l’Arxiu confirma que el camp de concentració era a l’antiga Caserna. 
araGranollers, 15 de juny.......................................................................................................................Pàg.32

● L’Arxiu confirma l’existència d’un camp de concentració a l’antiga caserna l’any 1940. Una trobada casual tot
mirant correspondència. araGranollers, 15 de juny...............................................................................Pàg.33

● Els secrets de l’Arxiu, Fem memòria: Portadors del Sant Crist, 1948. araGranollers, 15 de juny.........Pàg.34

● L’Arxiu de Granollers descobreix que la ciutat va tenir un camp de concentració després de la Guerra Civil.  
Revistavallès, 9 de juny.........................................................................................................................Pàg.35

● Granollers tenia un camp de concentració franquista ubicat a l’antiga caserna de la ciutat. És una carta del 
comandament militar del camp de concentració de Granollers adreçada a l’alcalde. NacióGranollers, 9 de 
juny.........................................................................................................................................................Pàg.36

● La troballa d’un document a l’arxiu permet situar el camp de concentració de Granollers a l’antiga caserna.  
El 9 Nou, 9 de juny.................................................................................................................................Pàg.37

● Granollers situa el camp de concentració a l’antiga caserna gràcies a la troballa d’una carta a l’Arxiu. E 
centre va funcionar fins al juliol de 1940.  El 9 Nou, 9 de 
juny.........................................................................................................................................................Pàg.38
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● Granollers confirma l’existència d’un camp de concentració a l’antiga caserna. Document que certifica 
l’emplaçament del camp de concentració a Granollers. araGranollers, 8 de juny..............................Pàg.39

● Memòria històrica portes obertes i mostra de documents sobre centres de repressió. El Dia dels Arxius es 
dedicarà als camps de concentració franquistes. Arxiu comarcal: Alimentació als segles XVI-XVIII. 
araGranollers, 8 de juny.......................................................................................................................Pàg.40

● L’Arxiu Municipal de Granollers mostrarà documents de la repressió franquista amb motiu del Dia 
Internacional dels Arxius. NacioGranollers, 7 de juny..........................................................................Pàg.40

● Cartes que traspuen el neguit. Sandra Oliver analitza la correspondència conservada sobre el bombardeig 
de 1938 a Granollers.  El 9 Nou, 5 de juny..........................................................................................Pàg.41

● L’Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) mostra documents de la repressió franquista. Amb motiu del Dia 
Internacional dels Arxius i per commemorar l’aniversari del bombardeig de 1938 a la capital del Vallès 
Oriental. LaVanguardia.com del 7 al 9 de juny....................................................................................Pàg.41

● Teatre, exposicions i dansa tradicional. L’Arxiu Municipal recorda la Setmana de Cine Espanyol, en el 60 
aniversari d’aquest esdeveniment. GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS,
maig de 2017.......................................................................................................................................Pàg.42

● Exposicions i tertúlies: La Setmana del Cine Espanyol. Arxiu fotogràfic. Més de 300 imatges dels anys 1957 
a 1975. GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, maig de 2017..........Pàg.42

● Dimecres 24 maig. Visita inaugural a l’exposició La Porxada, 430 anys. Fotografies de l’Arxiu Municipal. 
GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, maig de 2017...................Pàg.42

● Jornada de portes obertes i mostra de documents en motiu del Dia Internacional dels Arxius. Els camps de 
concentració de la postguerra a Catalunya i el cas de Granollers segons la documentació de l’Arxiu 
Municipal. GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, maig de 2017...Pàg.42

● Granollers Vila oberta a la pau. GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, 
maig de 2017.........................................................................................................................................Pàg.42

● Exposició fotogràfica sobre la Porxada. Es podrà veure fins el 4 d’agost a l’Ajuntament. La Porxada 430 
anys. NacioGranollers, 25 de maig.......................................................................................................Pàg.43

● L’exposició dels 430 anys de la Porxada, també recorda el bombardeig del 31 de maig de 1938. 
araGranollers, 25 de maig.....................................................................................................................Pàg.43

● L’Arxiu recorda el cicle de Cine Espanyol que va nèixer fa dècades per la fira. araGranollers, 25 de 
maig.......................................................................................................................................................Pàg.44

● Fem memòria: Església dels frares, el 1906. araGranollers, 25 de maig..............................................Pàg.44

● Memòria històrica. L’Arxiu Municipal exposa a la planta baixa de l’Ajuntament una mostra especial sobre el 
monument emblemàtic de la ciutat. La Porxada, 430 anys i milers d’imatges. araGranollers, 25 de 
maig........................................................................................................................................................Pàg.45

● La fotografia que recorda el tràgic bombardeig de fa 79 anys. Un monument inspirador. araGranollers, 25 de
maig........................................................................................................................................................Pàg.46

● Una exposició recorda els 40 anys de la tancada dels treballadors de Roca Umbert. Fotografies, premsa i 
testimonis. araGranollers, 25 de maig....................................................................................................Pàg.47
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● Exposició fotogràfica: La Porxada, 430 anys d’història de Granollers. revistadelvalles, 24 de maig......Pàg.48

● Una exposició farà una trajectòria fotogràfica del monument més emblemàtic de Granollers. La Porxada 
arriba a 430 anys com a centre de la vida comercial i social de la societat. 430 anys de la Porxada. El 9 Nou,
19 de maig......................................................................................................................................... .Pàg.49

● L’efecte del bombardeig. El 9 Nou, 19 de maig...................................................................................Pàg.50

● La Porxada 430 anys. araGranollers, 18 de maig................................................................................Pàg.51

● Planifica’t agenda: Conferència. Els camps de concentració de la postguerra a Catalunya i el cas de 
Granollers segons la documentació de l’Arxiu Municipal. patrimonigencat, del 16 de maig al 08 de juny....Pàg.51

● Visita inaugural a l’exposició La Porxada, 430 anys, de l’Arxiu Municipal de Granollers. Lavanguardia, del 24
de maig al 4 d’agost.............................................................................................................................Pàg.52

● Fem memòria: l’estació, 1968. araGranollers, 4 de maig......................................................................Pàg.52

● 50. Per les festes de l’Ascensió de 1967, Granollers inaugurava les piscines municipals, tot i que encara no 
estaven enllestides del tot. Vista de la piscina municipal exterior, amb el trampolí en primer terme, el dia de 
la inauguració. GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, abril de 
2017........................................................................................................................................................Pàg.53

● Més de 2000 fotos, documents i audiovisuals, incorporats a l’Arxiu. GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS, abril de 2017.....................................................................................Pàg.53

● Per l’abril lletres mil. Sant Jordi. Granollers 2017. Dilluns 3 d’abril. Document del mes Sant Jordi 1977. Film 
de Joan Corbera Santanach, Fons de Joan Corbera de AMGr. www.granollers.cat/arxiu. Abril 2017.................Pàg.53

● Especial Carrer Joan Prim. Eix històric i vital de la Carretera. araGranollers, 27 d’abril.......................Pàg.54

● Can Gili celebra el 50è  aniversari amb una desena d’activitats al barri. Fins als anys 80, el barri era conegut 
com a Finsobe, el nom de la constructora. araGranollers, 7 d’abril......................................................Pàg.55

● La petjada perduda del camp de concentració franquista a Granollers. Una proposta de resolució 
parlamentària proposa la creació d’un cens d’aquest espai de repressió. araGranollers, 15 
d’abril.....................................................................................................................................................Pàg.56

● Fem memòria: Acte de l’Assemblea Popular de Granollers, 1978.  araGranollers, 30 de març......... ..Pàg.57

● Nova tertúlia de l’Arxiu Municipal de Granollers vinculada a l’esport. Per descubrir història de Club Natació 
Granollers, que compleix 50 anys. LaVanguardia.com, del 28 de març al 4 d’abril.............................Pàg.57

● Òmnium reconeix la lluita del barri de Can Bassa amb una exposició. araGranollers, 23 de març.......Pàg.58

● Mig segle nedant a Granollers. CNG celebra 50 anys sent una entitat multidisciplinària i puntera a l’Estat. El 
club cedeix més de 3000 fotografies a l’Arxiu. araGranollers, 16 de març.........................................Pàg.59

● Fem història: El sot de la plaça Barangué, 1979. araGranollers, 16 de marzo...................................Pàg.60

● 50 aniversari CNG Club Natació Granollers. 50 anys a prop teu! Fent ciutat, fent salut, fent esport,...volem 
celebrar-ho amb tú! Programa d’actes 50 aniversari. araGranollers, 09 de març..............................Pàg.60
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● CNG Dijous vinent Xesco Espar farà una conferència. El Club Natació celebra 50 anys amb xerrades i un 
sopar. araGranollers, 9 de març.........................................................................................................Pàg.61

● Granollers celebra el Dia de les Dones amb activitats culturals i reivindicació. GRANOLLERS INFORMA 
[ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, març de 2017 ............................................................Pàg.61

● Antics escenaris de teatre, nova exposició de l’Arxiu Municipal. GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS, març de 2017.................................................................................Pàg.62

● Tertúlia de l’Arxiu Municipal de Granollers amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Dins la 
programació local per commemorar el 8 de març. LaVanguardia.com, del 2 al 7 de març .............Pàg.62

● Fem memòria: Carnestoltes, 1947. araGranollers, 2 de març...........................................................Pàg.63

● Exposició: visita inaugural a l’exposició «Antics escenaris de teatre» de l’Arxiu Municipal de Granollers. 
LaVanguardia.com,  del 27 de febrer al 19 de maig...........................................................................Pàg.63

● L’Arxiu Municipal incorpora 2500 fotografies i 356 cartells de donacions. L’Ajuntament de Granollers ha 
agraït aquest dilluns les donacions i cessions de documents que particulars, empreses i entitats han fet i 
que s’han incorporat a l’Arxiu Municipal de Granollers. El 9 Nou, 28 de febrer................................Pàg.64

● Antics escenaris de teatre. L’Arxiu Municipal organitza una nova exposició a l’Ajuntament. araGranollers, 23 
de febrer............................................................................................................................................Pàg.64

● Sumari: Agraïments als testimonis. Arxiu Municipal de Granollers, ha cedit les fotografies. araGranollers, 23 
de febrer............................................................................................................................................Pàg.65

● Fem memòria: carrer de Miquel Ricomà, 1958.  araGranollers, 16 de febrer...................................Pàg.65

● Fem memòria: Hospital-Asil, 1927.  araGranollers, 2 de febrer........................................................Pàg.66

● Taula rodona. Els inicis de la Mitja Marató, tema de la nova tertúlia de l’Arxiu Municipal de Granollers. 
Amb testimonis de Toni Cornellas i de Joaquim Fradera. LaVanguardia.com, del 30 de gener al 7 de 
febrer.................................................................................................................................................Pàg.66

● Fem memòria: Interior de la Biblioteca Francesc Tarafa, 1994.  araGranollers, 26 de gener...........Pàg.67

● 25 anys del Palau i transformació olímpica.  araGranollers, 12 de gener.........................................Pàg.67

● 35. El mes de gener de 1982 es van incorporar les primeres dones al cos de la Policía Local de Granollers. 
GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, gener de 2017...................Pàg.68
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