
Recull de premsa de ràdio i televisió 2021

Ràdio Granollers 

L'Arxiu Municipal de Granollers rep 33 donacions i cessions durant l'any 2020. Hi ha
documents des de 1831 fins al 2017. 
Hi intervenen: Laura Casanovas, tècnica de l'AMGr i Montserrat Sol, donant. 24 de març 
http://radiogranollers.alacarta.cat/la-informacio-de-serveis/capitol/punt-informatiu-1130-24-
03-2021

La cessió temporal del fons fotogràfic i documental de la FPHAG a l'AMGr permetrà
tractar arxivísticament tot un material molt interessant a nivell històric, patrimonial i cultural
i posar-lo a disposició pública. 
Hi  intervenen:  Vicky  Remedios,  cap  de  comunicació  de  la  FPHAG;  Roser
Rodríguez, directora  de  Serveis  d’Arxiu  i  Gestió  Documental  de  l'Ajuntament  de
Granollers. 21 de maig
http://radiogranollers.alacarta.cat/la-informacio-de-serveis/capitol/punt-informatiu-1130-21-
5-2021

El Cinema Edison estreny la col·laboració amb l’Arxiu Municipal de Granollers per
difondre  el  seu  fons  audiovisual.  Projecta  el  curt  “La  carretera”,  fet  a  partir  de  4
pel·lícules del fons de l’AMGr. Hi intervenen: Carme Pérez, tècnica de l’AMGr i Lambert
Botey, guionista. 2 de novembre
https://radiogranollers.alacarta.cat/la-informacio-de-serveis/capitol/punt-informatiu-1330-
02-11-2021

La família del polític granollerí Josep Verde i Aldea fa donació del seu arxiu a
l'AMGr. Hi intervé Laura Casanovas, tècnica de l’AMGr. 10 de novembre
https://radiogranollers.alacarta.cat/la-informacio-de-serveis/capitol/punt-informatiu-0930-
10-11-2021

Nació Digital

Entrevista a Albert Forns  sobre el projecte del diari del bombardeig. 24 d’agost (Jaume 
Ventura)
https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/34849/albert-forns-recordar-explicar-
bombardeig-granollers

VOTV

Jornades Europees de Patrimoni’21. Conferència de Ricard Bellera sobre els mestres
Bellera i Gibernau i la renovació pedagògica dels anys 30 
https://votv.alacarta.cat/infovalles/capitol/4-octubre-2021 (min 38.26)

Jornades Europees de Patrimoni’21. Les Tertúlies de l’Arxiu. “Recordant els mestres 
Celestí Bellera i Rita Gibernau”
https://votv.alacarta.cat/infovalles/capitol/7-octubre-2021 (min. 14.19 - 16.51  )  



El cinema Edison projecta films de l’Arxiu Municipal de Granollers
https://votv.alacarta.cat/infovalles/capitol/28-octubre-2021 (min. 33.30) 

Donació del fons documental de Josep Verde i Aldea a l’Arxiu Municipal de 
Granollers
https://votv.alacarta.cat/infovalles/capitol/9-novembre-2021 (min. 18.17)

Xarxa de Televisions Locals

Jornades Europees de Patrimoni’21. Les Tertúlies de l’Arxiu. “Recordant els mestres 
Celestí Bellera i Rita Gibernau”. A propòsit del tema: “Gent gran activa”. Octubre
https://beteve.cat/via-15/la-gent-gran-es-reactiva-despres-de-la-pandemia/     (min.11.51 -
14.24)

RNE – Edició Barcelona

Campanya “Contra l’oblit” de recollida de testimonis del bombardeig, amb intervenció de 
l’escriptor Albert Forns. 3 de novembre de 2021
https://www.rtve.es/play/audios/cataluna-informativos/edicio-mati-barcelona-03-11-
21/6175083/  (min. 7.20 - 6)


