
El recull de premsa de l’Arxiu Municipal de Granollers

Any 2018

● “El Mercat Municipal. De la Porxada a Sant Carles. Del 28 de novembre de 2018 a l’1 de març de 2019.” 
GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, desembre de 2018...........Pàg.10

● “50. El 20 de desembre de 1968 s’ inaugurava el Mercat Municipal de Sant Carles. Imatge: Construcció del 
Mercat de Sant Carles.” GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, desembre
de 2018..................................................................................................................................................Pàg.10

● “Per Nadal bull Granollers. Gaudir el Nadal a Granollers. Aquest any dedicat al mercat de Sant Carles i la 
mostra de l’Arxiu Municipal.” GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, 
desembre de 2018................................................................................................................................Pàg.11

● “Fem memòria: La fira de Nadal a la Plaça de la Porxada, el desembre de 1992, amb la plaça il·luminada. 
Pere Cornellas / Arxiu Municipal de Granollers.” somGranollers, 27 de desembre..............................Pàg.11

● “Vet aquí! 50 anys de confiança guanyada. Ferran Rodríguez, President del mercat de Sant Carles. 
Exposició sobre 50 anys del mercat de Sant Carles presentada per l’Arxiu Municipal.” El 9 Nou, 21 de 
desembre..............................................................................................................................................Pàg.12

● “Mig segle de parades sota el sostre del Mercat de Sant Carles. L’edifici de la plaça de la Caserna es va 
inaugurar el dia 20 de desembre de 1968.” somGranollers, 20 de desembre.....................................Pàg.13

● “Palou, temps enrere. Del 13 de setembre al 30 de novembre de 2018.”GRANOLLERS  INFORMA 
[ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, novembre de 2018......................................................Pàg.14

● “50. El CAP Vallès Oriental del carrer Museu acaba de celebrar 50 anys. Imatge: Construcció del CAP 
Vallès, any 1967.” GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, novembre de 
2018......................................................................................................................................................Pàg.14

● “Exposició històrica: El mercat municipal. De la Porxada a Sant Carles, més imatges de l’Arxiu Municipal de 
Granollers.” LaVanguardia.com, del 23 de novembre a l’1 de març de 2018...................................Pàg.15

● “Història: Mostra fotogràfica dels 50 anys del mercat municipal.” SomGranollers, 22 de novembre..Pàg.15

● “Una dècada pendents de Telefònica. Del ´sot de la vergonya` a la ´plaça del Cony`.” somGranollers, 22 de 
novembre.............................................................................................................................................Pàg.16

● “Exposició es va inaugurar dissabte a Roca Umbert. La relació de La Tèrmica amb l’esport.” somGranollers, 
15 de novembre...................................................................................................................................Pàg.17

● “Memòria històrica: Donació de Lluís Guix Moreno. L’Arxiu rep gravacions d’entrevistes a activistes polítics i 
sindicats dels 30.” somGranollers, 2 de novembre..............................................................................Pàg.17

● “Arquitectura és una de les propostes de la setmana del turisme industrial de Catalunya que se celebrarà de 
divendres a l’11 de novembre. Un joc interactiu d’enigmes farà descobrir el patrimoni industrial local.” 
somGranollers, 2 de novembre............................................................................................................Pàg.18
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● “Cinema documental: El curtmetratge de Jordi Pagès sobre els cinemes antics, destacat a l’Arxiu.” 
somGranollers, 2 de novembre.........................................................................................................Pàg.18

● “Història de lluitadors locals. L’Arxiu de Granollers incorpora entrevistes a personatges de la política i els 
moviments sindicals dels anys 30 i 40 a la ciutat.” El 9 Nou, 2 de novembre...................................Pàg.19

● “Un joc en línia permetrà descobrir el patrimoni històric de Granollers. Enigma Xatic és accessible des de 
dispositius mòbils i proposa enigmes i reptes d’orientació.” El 9 Nou, 26 d´octubre.........................Pàg.20

● “També es distingiran La Gralla i les associacions de veïns de Can Bassa i Congost. Josep Bover i Xavier 
Castellsegué, medalles de la ciutat de Granollers.” El 9 Nou, 26 d’octubre .....................................Pàg.20

● “El Club de Premsa que vol aportar llum. Fundacions pioneres arreu del territori.” El 9 Nou, 26 
d’octubre............................................................................................................................................Pàg.21

● “40. Enguany es compleixen 40 anys de l’entrada en funcionament de l’edifici actual del centre d’educació 
especial Montserrat Montero que es va construir el 1978.” GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS, octubre de 2018............................................................................Pàg.22

● “L’Arxiu incorpora el Fons Patrimonial de la família Altimira Cladellas, d’especial relleu per a la història local.”
GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, octubre de 2018............Pàg.22

● “Cinemes en el record. L´AC projecta el curt ´The end. Desuetud`, de Jordi Pagès.” El 9 Nou, 26 
d’octubre............................................................................................................................................Pàg.23

● “De l’art i assaig al cinema X.” El 9 Nou, 26 d’octubre......................................................................Pàg.24

● “Cultura: Curtmetratge sobre les sales de cinema desaparegudes. Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.” 
somGranollers, 25 d’octubre.............................................................................................................Pàg.25

● “Divendres, 26 de 19 a 22h Centre Cultural: Curtmetratge amb motiu del Dia del Patrimoni Audiovisual. The 
end desuetud, del fons de l’Arxiu. Diumenge, 28 a les 19h Centre Cultural: Curtmetratge de l’Arxiu The end 
desuetud.” somGranollers, 25 d’octubre...........................................................................................Pàg.25

● “Projecció cinema: curtmetratge de l’Arxiu Municipal de Granollers al Cineclub de l’AC. Per commemorar el 
Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.” LaVanguardia.com, del 18  al 28 d’octubre de 
2018....................................................................................................................................................Pàg.25

● “Patrimoni l’Arxiu de Granollers posarà en valor el fons documental sobre Palou. Les Jornades Europees del 
Patrimoni destacaran la muralla medieval i la Tèrmica.” somGranollers, 11 d’octubre.....................Pàg.26

● “Visita al refugi com a inspiració artística.” El 9 Nou, 8 d’octubre......................................................Pàg.27

● “Els participants en la visita al refugi escriuen les respostes en unes postals amb imatges de la ciutat. Visita 
al refugi com a inspiració artística.” El 9 Nou, 8 d’octubre.................................................................Pàg.27

● “Taula rodona història: Descobriu història de l’antic poble de Palou amb l’Arxiu Municipal de Granollers. En 
una tertúlia programada en aquest nucli agregat a la ciutat fa 90 anys.” LaVanguardia.com, del 3 al 11 
d’octubre de 2018..............................................................................................................................Pàg.28
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● “L’esclat de la revolta. El festival Panoràmic Granollers obre portes amb diferents manifestacions 
artístiques.” El 9 Nou, 28 de setembre............................................................................................Pàg.29

● “Seixanté aniversari de l’escoltisme a Granollers.” El 9 Nou, 21 de setembre................................Pàg.30

● “Història: La documentació, amb valor històric i cultural, és el primer fons del poble. L’Arxiu incorpora 
documents de Palou dels segles XIII al XX.” somGranollers, 20 de setembre................................Pàg.31

● “L’Arxiu de Granollers ingressa el primer fons patrimonial de Palou. La família Altimira Cladellas fa una 
donació de documents diversos del segle XIII al XX.” El 9 Nou, 14 de setembre...........................Pàg.32

● “Història: S’hi mostren indrets i edificis identificatius. Una exposició de l’Arxiu recorda l’agregació de 
Palou.” somGranollers, 13 de setembre...........................................................................................Pàg.33

● “Cinema l’AC reprendrà aquest mes el petit cineclub, elles dirigeixen i dimarts singulars. ´La forma del 
agua` obre el cicle de 12 títols de Cineclub.” somGranollers, 13 de setembre................................Pàg.33

● “El Cineclub de l’AC de Granollers projectarà una dotzena de pel·lícules en dos mesos. Les sessions es
faran al Centre Cultural.” El 9 Nou, 10 de setembre........................................................................Pàg.34

● “Exposició històrica. Palou, temps enrere, nova selecció d’imatges de l’Arxiu Municipal de Granollers. 
Exposició amb motiu dels 90 anys de l’agregació de l’antic poble de Palou a la ciutat.” LaVanguardia.com, 
del 7 de setembre al 30 de novembre de 2018.............................................................................Pàg.34

● “50. Tot i no tenir mar, a Granollers es va fundar fa 50 anys la Societat Esportiva de Pescadors.” 
GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, 6 de setembre.............Pàg.35

● “El Panoràmic Granollers orienta el retrovisor cap als anys 60.” GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS, 6 de setembre.............................................................................Pàg.35

● “Fent memòria: Els orígens es remunten a la celebració del patró Sant Esteve. La prehistòria de la 
festa.” somGranollers, 23 d’agost....................................................................................................Pàg.36

● “Records digitals: L’Arxiu Municipal de Granollers crea una galeria fotogràfica dedicada als reptes de la 
festa. Pregonant la festa.” somGranollers, 23 d’agost.....................................................................Pàg.37

● “Equipaments culturals horari d’estiu. Exposicions.” GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL
DE GRANOLLERS, juliol de 2018...................................................................................................Pàg.38

● “Vet aquí! La refugiada més il·lustre. Feli Miyares, assessora fiscal i arqueòloga (1916-2016).”  El 9 Nou,
27 de juliol........................................................................................................................................Pàg.38

● “Més visitants a les exposicions de l’Arxiu. ” El 9 Nou, 30 de juliol..................................................Pàg.39

● “Document del mes de l’Arxiu Municipal de Granollers (AMGr): Capbreu de Sant Miquel de la parròquia 
de Sant Esteve de Granollers (1979-1822).” patrimoni.gencat.cat, 26 de juliol...............................Pàg.39
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● “Patrimoni cultural. Planifica’t l’agenda. Es tracta d’un capbreu, dels anys 1579-1822, que forma part de 
la documentació històrica donada recentment per la família Altimira Cladellas de Palou a l’Arxiu 
Municipal de Granollers.” patrimoni.gencat.cat, 26 de juliol...........................................................Pàg.40

● “Planifica’t l’Agenda. Arxiu Gr. Agenda.” patrimoni.gencat.cat, 26 de juliol....................................Pàg.41

● “Granollers treballa per recuperar el testimoni de refugiats acollits durant la Guerra Civil a la ciutat. 
L’edat dels testimonis, al voltant dels 90 anys, dificulta poder trobar fonts orals directes.” El 9 Nou, 20 de
juliol.................................................................................................................................................Pàg.42

● “L’Arxiu tanca a les tardes.” somGranollers, 5 de juliol...................................................................Pàg.43

● “Ramon Ferrandis, el ´number one`. Joies de la humanitat.”  El 9 Nou, 2 de juliol.........................Pàg.43

● “Arxiu Gr. Guerra Civil i bombardeig.” GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE 
GRANOLLERS, juny de 2018..........................................................................................................Pàg.44

● “50. Els Gegants Grossos, l’Esteve i la Plàcida, acaben de fer 50 anys, estrenant dos vestits basats en els 
reis catalans del segle XV. Foto: Presentació dels gegants Esteve i Plàcida, 19 de maig de 1968.” 
GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, juny de 2018................Pàg.44

● “Miquel i Adela Jonch fills del zoòleg i farmacèutic Antoni Jonch.” GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS, juny de 2018................................................................................Pàg.45

● “Les converses a casa, quan arribava del zoo ( Barcelona) sempre eren sobre el parc. Només parlava ell i la
resta escoltàvem.” GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, juny de 
2018...................................................................................................................................................Pàg.46

● “Ruera, el músic integral. La tertúlia de l’Arxiu recorda la trajectòria del músic de Granollers.”  El 9 Nou, 15 
de juny...............................................................................................................................................Pàg.47

● “Dia de l’Arxiu a Granollers.” somGranollers, 14 de juny...................................................................Pàg.47

● “Tertúlia a Granollers al voltant del músic Josep M. Ruera.” El 9 Nou, 11 de juny.............................Pàg.47

● “Mor als 85 anys el fotògraf de Granollers Antonio Alcalde. Des de finals dels anys 50 va retratar 
esdeveniments socials i esportius de la ciutat.” El 9 Nou, 8 de juny..................................................Pàg.48

● “El Granollers que va retratar Alcalde.”  El 9 Nou, 8 de juny..............................................................Pàg.49

● “Enamorat de Granollers i de la seva gent. Antonio Alcalde Carrillo (1932-2018), fotògraf.”  El 9 Nou, 8 de 
juny.....................................................................................................................................................Pàg.50

● “Programa Día Internacional de los Archivos 2018.” ICA. Del 8 al 13 de juny...................................Pàg.51

● “Arxiu Gr. Dia Internacional dels Arxius 2018. ICA.” Del 8 al 13 de juny............................................Pàg.51

● “600 anys de la ´´independència municipal``. El 25 de febrer de 1418 Granollers esdevenia ciutat reial i 
carrer de Barcelona fruit de l’acord entre Alfons IV i els granollerins. Escut de la vila.” somGranollers, 7 de 
juny......................................................................................................................................................Pàg.52

● “Activitats de l’Arxiu Municipal de Granollers pel Día Internacional dels Arxius.” LaVanguardia.com, del 5 al 
13 de juny de 2018..............................................................................................................................Pàg.52
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● “Van ser hores de patiment i confusió fins que va saber que el seu pare era a l’hospital per les cures 
d’urgència i la seva mare ja li feia companyia.” El 9 Nou, 4 de juny....................................................Pàg.53

● “Granollers, després de les bombes. La ciutat queda tocada físicament; la reconstrucció dels edificis tardarà 
mesos i, fins i tot, anys a activar-se.” El 9 Nou, 1 de juny....................................................................Pàg.54

● “Incentivant la recerca. La revista ´Ponències` del Centre d’Estudis, arriba al número 22.” El 9 Nou, 1 de 
juny........................................................................................................................................................Pàg.55

● “Granollers Vila Oberta per la Pau. Commemoració del 80è aniversari del bombardeig de 31 de maig de 
1938. Actes del mes de maig. Dijous, 24 maig: Inauguració de l’exposició «Guerra Civil i bombardeig».” 
GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, maig de 2018....................Pàg.55

● “Ascensió Granollers 2018. A partir del 7 de maig Portal web de l’Arxiu Fotogràfic: Fira i Festes de 
l’Ascensió, fem un llibre. Fotografies dels anys 1991-2004.” GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS, juny de 2018....................................................................................Pàg.56

● “Aniversari 80 (1938-2018). Pluja d’horror. Tal dia com avui, fa 80 anys, Granollers va viure el seu dimarts 
més tràgic amb un atac aeri que va deixar una bomba per segon durant un minut.” somGranollers, 31 de 
maig.......................................................................................................................................................Pàg.56

● “Ciutadania: L’entitat proposa fer ciutat des dels barris. La federació d’AV farà la festa dels 20 anys. 
Exposició de fotografies.” somGranollers, 31 de maig..........................................................................Pàg.57

● “El dia de l’horror. El bombardeig de Granollers perseguia, sobretot, generar por entre la població de la 
Catalunya republicana.” El 9 Nou, 25 de maig......................................................................................Pàg.58

● “El relat de la junta de defensa. El minut a minut del bombardeig de Granollers recollit a les anotacions del 
govern.” El 9 Nou, 25 de maig..........................................................................................................Pàg.59-60

● “Cendres que revifen. El llibre ´Les cendres del silenci`, de Lambert Botey i Berta Ventura, es reedita amb 
novetats vuit anys de la seva publicació.” El 9 Nou, 25 de maig..........................................................Pàg.61

● “Singular/ Plural: Joan Camps.” El 9 Nou, 25 de maig..........................................................................Pàg.62

● “Fem memòria. Exposició pictòrica a la Porxada, el 1979.” somGranollers, 24 de maig......................Pàg.62

● “Exposició història. «Guerra Civil i bombardeig», imatges de l’Arxiu Municipal de Granollers. Exposició amb 
motiu dels 80 anys de l’atac bèl·lic del 31 de maig a la ciutat.” LaVanguardia.com, del 21 de maig al 3 
d’agost de 2018....................................................................................................................................Pàg.63

● “Memòria històrica: La mostra ´Desenrunant emocions`, comissariada pel periodista vallesà Eloi Vila, és un 
dels actes dels 80 anys del bombardeig. Dues exposicions mostren fets i sentiments sota les bombes.” 
somGranollers, 18 de maig...................................................................................................................Pàg.63

● “Activitats: La iniciativa,  que organitza el casal del mestre, la llibreria La Gralla i l’Institut Celestí Bellera, 
arriba a la 38a edició. «Fem un llibre que fa memòria».” somGranollers, 10 de maig..........................Pàg.64

● “L’Arxiu incorpora el fons d’Antoni Jonch.” somGranollers, 10 de maig................................................Pàg.64

● “Cinema: Rita Molina guanya la beca per al projecte ´Si tens una font`. ´Vist per...` premia un treball sobre 
canvis generacionals per mitjà de la literatura popular.” somGranollers, 10 de maig..........................Pàg.65
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● “Granollers busca fons europeus per lluitar contra la contaminació. Granollers enriqueix l’arxiu amb 
documents de l’exdirector del zoo Antoni Jonch.” El 9 Nou, 7 de maig.............................................Pàg.66

● “La professió de fer de mestre. Antoni Jonch.” El 9 Nou, 7 de maig..................................................Pàg.67

● “Granollers rep l’Arxiu personal i professional d’Antoni Jonch. Una aportació dels Jonch permet obrir al públic
la biblioteca de La Tela.”  El 9 Nou, 7 de maig...................................................................................Pàg.68

● “58. El 17 d’abril de 1960 es va inaugurar a Granollers el cine Astoria, amb capacitat per a 600 places. Foto: 
Setmana del cinema espanyol al cinema Astoria. 1961.” GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL 
DE GRANOLLERS, abril de 2018......................................................................................................Pàg.69

● “Més de 2400 imatges i documents rebuts a l’Arxiu Municipal.” GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS, abril de 2018..................................................................................Pàg.69

● “Per l’abril lletres mil. Sant Jordi, Granollers 2018. Dilluns 23 d’abril. Saps que pots consultar imatges de Sant
Jordi dels anys 70 i 80 a Granollers? arxiufotografic.granollers.cat.” GRANOLLERS  INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS, abril de 2018...................................................................................Pàg.70

● “Fem memòria: Inauguració del llac de ponent, el 1989.” somGranollers, 26 d’abril..........................Pàg.70

● “Històries d’un carrer. Veïns del carrer Girona de Granollers comparteixen anècdotes en una tertúlia a Can 
Jonch.” El 9 Nou, 20 d’abril.................................................................................................................Pàg.71

● “Memòria històrica: El presentarà dijous al museu. La Porxada i entorn, protagonistes del nou llibre de Pere 
Diumaró.” somGranollers, 19 d’abril....................................................................................................Pàg.72

● “Una tertúlia de l’Arxiu de Granollers convida a explicar anècdotes del carrer Girona.” El 9 Nou, 16 
d’abril...................................................................................................................................................Pàg.72

● “Pere Diumaró presenta el llibre de la Porxada, al Museu de Granollers.” El 9 Nou, 16 d’abril..........Pàg.73

● “Tertúlia sobre el carrer Girona.” somGranollers, 12 d’abril.................................................................Pàg.73

● “Una història de realitat i ficció. Martí Porter persenta ‘Carmen a Granollers`, guanyador de la beca «Escrit 
per...».” El 9 Nou, 6 d’abril...................................................................................................................Pàg.73

● “Literatura ‘Carmen a Granollers. Ocell rebel` va guanyar la beca «Escrit per...». Martí Porter presenta un 
llibre de Granollers en època carlina.” somGranollers, 5 d’abril..........................................................Pàg.74

● “Arxiu Gr. Carrer Girona, de la via a l’asfalt. Del 26 de febrer al 25 de maig de 2018.” GRANOLLERS 
INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, març de 2018.............................................Pàg.74

● “8 de març: «Per una història compartida, recuperem la memòria de les dones».” GRANOLLERS INFORMA 
[ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, març de 2018...............................................................Pàg.75

● “Gimcana de motos, als anys 50.” somGranollers, 29 de març............................................................Pàg.76

● “Literatura ´Carmen a Granollers. Ocell rebel`´Escrit per...` presenta la novel·la de Martí Porter sobre 
l’alcalde Maspons.” somGranollers, 29 de març..................................................................................Pàg.76

● “L’Arxiu Municipal de Granollers recull anècdotes i records del carrer Girona.” LaVanguardia.com, del 26 de 
març al 16 d’abril de 2018..................................................................................................................Pàg.77
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● “En portada. Memòria històrica: Can Jonch reivindica la figura de l’anarquista Frederica Montseny. La 
granollerina Enrica Roca, referent del feminisme i l’antifranquisme. Era membre de ´Dones Lliures`, entitat 
homanetjada pel 8-M.” araGranollers, 8 de març................................................................................Pàg.77

● “L’Ajuntament agraeix als particulars les seves donacions i cessions fetes el 2017. El patrimoni de Granollers
creix amb noves donacions a l’Arxiu Municipal.” El 9 Nou, 2 de març................................................Pàg.78

● “El carrer sorgit de les vies. Granollers mostra la transformació del tram nord del carrer Girona en una 
exposició de fotos.” El 9 Nou, 2 de març.............................................................................................Pàg.79

● “«Ens coneixíem tots» Joaquim Garriga fa més de 50 anys que viu al carrer Girona.” El 9 Nou, 2 de 
març.....................................................................................................................................................Pàg.80

● “La recuperació de la memòria centra el 8 de març a Granollers. Destacarà el paper de l’agrupació local de 
Dones Lliures.” El 9 Nou, 2 de març....................................................................................................Pàg.81

● “Política i societat. El passat del carrer Girona.” El 9 Nou, 2 de març.................................................Pàg.81

● “Memòria històrica. La planta baixa de l’Ajuntament acull una exposició de AMGr sobre la transformació 
urbanística d’aquest vial. El carrer Girona, de via del tren a una avinguda vertebradora. L’Arxiu va rebre 41 
cessions i donacions durant 2017.” araGranollers, 1 de març............................................................Pàg.82

● “L’Esbart a la Pista Rosa, els anys 50.” araGranollers, 1 de març......................................................Pàg.83

● “Nou contingut a l’Arxiu Digital: estudis i publicacions, més documents i més premsa.” GRANOLLERS 
INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, abril de 2018..............................................Pàg.83

● “Exposició: Més imatges de l’Arxiu Municipal de Granollers: «Carrer Girona de la via a l’asfalt». Una 
exposició que il·lustra canvis urbanístics de la ciutat.”  LaVanguardia.com, del 26 de febrer al 25 de 
maig.....................................................................................................................................................Pàg.84

● “Carrer Girona, de la via a l’asfalt.” araGranollers, 22 de febrer..........................................................Pàg.84

● “Gairebé 90 anys dansant. Una tertúlia de l’Arxiu Municipal reviu la història de l’Esbart Dansaire de 
Granollers.” El 9 Nou, 16 de febrer......................................................................................................Pàg.85

● “Entitats: L’Arxiu Municipal organitza una tertúlia que repassa la història des de 1931. L’Esbart recorda els 
orígens, que es remunten al Ball de Doncelles.” araGranollers, 15 de febrer.....................................Pàg.85

● “Es convoca la 4ª beca de curts de no-ficció «Vist per...».” araGranollers, 9 de febrer.......................Pàg.86

● “Cinema. El termini de presentació acaba el 16 de març. Convocada al 4ª beca de cinema documental «Vist
per...».” araGranollers, 8 de febrer.......................................................................................................Pàg.86

● “Taula rodona història: Tertúlia de l’Arxiu Municipal de Granollers sobre l’Esbart Dansaire de la ciutat. 12 de 
febrer.” LaVanguardia.com, del 2 de febrer ........................................................................................Pàg.87

● “Ensopegar amb la memòria.”  El 9 Nou, 2 de febrer...........................................................................Pàg.87

● “Memòria històrica. Diumenge es van col·locar les set stolpersteine que homenatgen el deportats 
granollerins. Sentit record a les víctimes del nazisme.” AraGranollers, 1 de febrer............................Pàg.88

7



● “Agenda. La hipnosi pro hàbits saludables. Dijous 1, 17h Arxiu Municipal. Taller de descripció de 
correspondència. Descobreix que passava a Granollers els anys 30.” araGranollers, 1 de febrer.....Pàg.88

● “Exposicions. Ajuntament: 130 anys de la Unió Liberal. Exposició fotogràfica de l’Arxiu Municipal. Fins al 23 
de febrer.” araGranollers, 1 de febrer...................................................................................................Pàg.89

● “L’Arxiu Municipal de Granollers us convida a visitar el nou portal web de l’Arxiu Digital, destinat a la consulta
i difusió del patrimoni documental.” GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, 
gener de 2018.......................................................................................................................................Pàg.89

● “Homenatge als granollerins que van patir l’horror nazi. Granollers instal·la diumenge set recordatoris allà on
van viure set deportats a camps d’extermini.” El 9 Nou, 26 de gener...................................................Pàg.90

● “Granollers homenatja set veïns de la ciutat deportats als camps nazis. Llambordes i plaques amb les seves 
dades assenyalaran els llocs on van viure. Set històries de deportació a Mauthausen i Nevengamme.” El 9 
Nou, 26 de gener...................................................................................................................................Pàg.91

● “En portada: Granollers recorda amb llambordes al carrer els deportats als camps nazis.” araGranollers, 25 
de gener.................................................................................................................................................Pàg.92

● “En els últims mesos s’han incorporat 199 treballs dels anys 1981 a 2017. L’Arxiu Digital de Granollers creix 
amb estudis i publicacions.” El 9 Nou, 19 de gener...............................................................................Pàg.93

● “Pere Espaulella, quan tothom coincideix en l’elogi.” El 9 Nou, 19 de gener.........................................Pàg.94

● “Patrimoni: S’ha afegit les actes de la Unió Liberal d’entre 1887 i 1935. L’Arxiu Digital incorpora gairebé 200 
documents nous. El primer llibre sobre riquesa.” araGranollers, 18 de gener.......................................Pàg.95

● “Unes 7000 visites desembre a l’exposició de la Unió Liberal.” El 9 Nou, 15 de gener.........................Pàg.96

● “L’Arxiu de Granollers digitalitza unes 45000 pàgines dels seus fons.” El 9 Nou, 12 de gener.............Pàg.96

● “Mor als 85 anys el fotògraf Pere Espaulella.” araGranollers, 11 de gener............................................Pàg.97

● “Testimoni de la transformació de la ciutat al segle XX. Mor el fotògraf Pere Espaulella, cronista gràfic de 
Granollers. Espaulella va donar més de 15300 imatges del seu fons particular a l’Arxiu Municipal.” El 9 Nou, 
5 de gener..............................................................................................................................................Pàg.98

● “Memòria històrica: Més de 220.000 fulls en suport digital. L’Arxiu Municipal digitallitza més de 45000 
pàgines de documents en l’últim any.” araGranollers, 4 de gener.........................................................Pàg.99

● “Fem memòria: Teatre de la Unió Liberal, l’any 1891.” araGranollers, 4 de gener................................Pàg.100

8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100


	Any 2018

