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Jornades Europees 
del Patrimoni
a Catalunya 2017

Granollers, del 6 al 8 d’octubre

Per a més informació:

Museu de Granollers
Carrer d'Anselm Clavé, 40-42

93 842 68 40
museu@ajuntament.granollers.cat

www.museugranollers.cat

Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Carrer de Prat de la Riba, 77

93 861 49 41
rocaumbert@rocaumbert.cat

www.rocaumbert.cat

Arxiu Municipal de Granollers
Carrer de Sant Josep, 7

93 842 67 37 / 93 842 67 62
arxiu@ajuntament.granollers.cat

www.granollers.cat/arxiu



Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya 2017

Les Jornades Europees del Patrimoni van néixer l’any 1991 
per acostar el ciutadà al patrimoni arquitectònic monumental. 
Aquest tresor col·lectiu és palès tant a la realitat més local, no 
menys certa ni de menys interès, com a la dimensió continental. 
Un any més, Catalunya i concretament Granollers, es farà ressò 
d’aquesta onada que sacsejarà Europa en un cap de setmana 
ple de tota mena d’activitats gratuïtes amb una clara finalitat: 
descobrir i gaudir d’aquest llegat excepcional que és el patri-
moni arquitectònic i natural.
Enguany,  el lema suggerit pel Consell d’Europa és “Patrimoni i 
natura: un paisatge de possibilitats”.

Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Dissabte 7 d’octubre, a les 7 i a les 8 del vespre
Visita teatralitzada a la Tèrmica
El fogoner, que era qui controlava el vapor de la caldera, ens 
farà un recorregut per l’espai de la Tèrmica on tantes hores 
havia passat vigilant les màquines.
La visita ens permetrà descobrir com a partir de carbó, fuel i 
gas es produïa l’electricitat que necessitava Roca Umbert per 
funcionar.
Tot un repte!

A càrrec de Jaume Amatller Serra Notxa
Lloc de trobada: La Tèrmica de Roca Umbert
Durada: 1 hora
No cal fer inscripció prèvia

Museu de Granollers 
Diumenge 8 d’octubre, a les 11 del matí
Patrimoni + natura + poesia
Un itinerari comentat i acompanyat de poesia pels elements 
de caire natural, sobretot modernistes, més destacats de la 
ciutat: Casa Torrabadella, Can Margarit, Can Déu, Casa 
Blanxart, Can Ganduxer, Can Puntes i Ajuntament. Cases i 
edificis molt coneguts i plens de detalls.

Guiatge a càrrec de Cinta Cantarell, historiadora de l’art
Amb la participació d’Ivette Nadal, cantautora i poeta

Lloc de trobada: Museu de Granollers
Durada: 2 hores
No cal fer inscripció prèvia

La Tèrmica. Fons Roca Umbert

Casa Torrabadella. Detall
Foto: Cinta Cantarell, 2017

Masia de Can Català i camps de conreus a Palou / Fons 
Salvador Llobet i Reverter / Arxiu Municipal de Granollers

Arxiu Municipal de Granollers
A partir del 6 d’octubre
Mostra de fotografies: “Paisatge rural del Vallès Oriental”, 
imatges dels anys 40-50 del segle passat de masies i el seu 
entorn, de Granollers i rodalies, del Fons Salvador Llobet i 
Reverter de l’Arxiu Municipal de Granollers. 
Portal de l’Arxiu Fotogràfic (http://arxiufotografic.grano-
llers.cat/), amb accés des del web www.granollers.cat/
arxiu

A partir del 6 d’octubre
Document del mes: “Notes de la masia de Can Quintana 
de Palou, dins l’estudi La Casa Rural de Salvador Llobet, de 
1958”
Web de l’Arxiu Municipal de Granollers (www.granollers.
cat/arxiu)

9 d’octubre, a les 5 de la tarda
Les tertúlies de l’Arxiu: “Paisatge industrial de Granollers, 
als anys 40 i 50”
Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau (c. del Rec, 19)


