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Centre d’interpretació històrica
El Granollers medieval

L’antiga adoberia dels Ginebreda i un important 
tram de la muralla medieval de Granollers formen 
un destacat conjunt arqueològic, eix del centre 
d’interpretació històrica.

Un espai per conèixer i difondre el creixement 
i la transformació del Granollers medieval, 
caracteritzat per un ampli recinte emmurallat, 
un seguit d’oficis i activitats productives, entre 
les quals destaquen les relacionades amb la pell, 
i un mercat potent i diversificat. Aquest espai 
patrimonial, a més d’explicar l’adoberia per si 
mateixa, permet donar a conèixer el creixement  
i la transformació del Granollers medieval.  
Alhora, permet endegar un programa de difusió  
a través d’itineraris guiats, exposicions i activitats 
per explicar i apropar el patrimoni i la història  
de Granollers.



DIMARTS 24 D’ABRIL

19.30 h  |  CONFERÈNCIA  
“LES ADOBERIES HISTÒRIQUES” 
a càrrec d’Antoni Ylla-Català Genís, químic, ex president 

del Gremi d’Adobadors de la Comarca d’Osona 
i membre del Patronat d’Estudis Osonencs. 

Xerrada introductòria a l’organització, 
funcionament i evolució de les adoberies 
històriques. Les adoberies eren petites 
indústries dedicades a la transformació de la 

pell en cuir, que a partir del segle XIII s’instal·len 
a l’interior de les viles i que són un testimoni 

valuós de la societat de menestrals de l’antic règim.
Activitat gratuïta. Aforament limitat.

DISSABTE 5 DE MAIG

18 h   |  ACTIVITAT FAMILIAR  
CONCERT DE MÚSICA DELS SEGLES XVII I XVIII  
a càrrec d’estudiants de l’Escola Municipal  
de Música Josep M. Ruera. Programa  
amb flauta, guitarra, violí i violoncel.
Activitat gratuïta. Aforament limitat.

DISSABTE 19 DE MAIG

A les 21 h i a les 22.30 h
NIT EUROPEA DEL MUSEUS
Visita teatralitzada “La noia de l’Adoberia”.  
De la mà d’una antiga treballadora, ens endinsarem  
en el món de l’adoberia i del treball de la pell.  
A càrrec d’Arsènic. Activitat per a joves i adults. 
Visita gratuïta. Aforament limitat.
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DIUMENGE 10 DE JUNY

11 h
TALLER DE DIBUIX PER A FAMÍLIES  
amb infants de 6 a 12 anys. Dibuixem la ciutat medieval,  
a càrrec d’Imma Ortega, arquitecta i professora de dibuix.
Com era la ciutat emmurallada? En tenim alguna idea, 
però no pas massa precisa. Amb la informació que 
disposem, i sobre una plantilla amb la silueta de les 
muralles i els carrers i places principals, hi dibuixarem les 
cases de la ciutat del s. XVI, un cop construïda la Porxada.
Activitat gratuïta. Aforament limitat.

DISSABTE 15 DE SETEMBRE

TALLER D’ASTRONOMIA PER A FAMÍLIES 
a càrrec de Fora d’Òrbita.
19.30 h   |  XERRADA 
 “ELS CALENDARIS DEL MÓN” 
Arreu del món, les diferents cultures s’han 
basat en el moviment periòdic dels astres per 
establir calendaris. Principalment, s’utilitzen 
el Sol i la Lluna. Compararem el calendari gregorià 
(solar) amb el musulmà (lunar) i el xinès (lunisolar).

20.30 h   |  OBSERVACIÓ 
LA LLUNA A ULL NU I AMB TELESCOPI 
Després de la xerrada, sortirem a la plaça de l’Església per 
observar la Lluna creixent amb un telescopi i reconeixerem 
a ull nu les estrelles principals amb l’ajut d’un punter làser.
Activitat gratuïta. Aforament limitat.

DISSABTE 22 I DIUMENGE 23 DE SETEMBRE

TALLER DE LLETRES GÒTIQUES CAPITALS  
(GOTHICA TEXTURA QUADRATA) 
amb materials i tècniques de l’època, a càrrec  
de Núria Albalat, tallista, restauradora  
i professora d’arts plàstiques.
Dissabte 22, de 18 a 20 h, preparació i inici del treball.
Diumenge 23, d’11 a 13 h, finalització del treball.
Adults i joves.  
Preu segons material: 3 € amb material 
bàsic (paper apergaminat i pigments) 
o 10€ amb pergamí autèntic.  
Cal inscripció prèvia.



DISSABTE 20 D’OCTUBRE

11 h  |  TALLER  
JOCS DE TAULA AMBIENTATS EN ÈPOCA MEDIEVAL 
a càrrec d’Homoludicus. 
Taller per a famílies i joves, a partir de 12 anys, d’iniciació 
a diversos jocs de taula ambientats en època medieval 
(Carcassonne, Cidadelas, Catan, Agricola… o d’altres)
Activitat gratuïta. Aforament limitat.

DIJOUS 22 DE NOVEMBRE

19.30 h  |  CONFERÈNCIA  
“LA BRUIXERIA AL VALLÈS I AL MARESME” 
a càrrec de Ramon Coll Monteagudo, arqueòleg.
A les comarques del Vallès i del Maresme abunden els 
testimonis sobre bruixeria (llegendes, tradicions, fets 
documentats…), malgrat tot, hi ha poca bibliografia sobre 
el tema. De la mà d’un expert, descobrirem els secrets  
que s’amaguen darrera les llegendes i la història de 
bruixes al Vallès i al Maresme.
Activitat gratuïta. Aforament limitat.

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE

18 h  |  ACTIVITAT FAMILIAR  
CONCERT DE MÚSICA ANTIGA DEL RENAIXEMENT  
a càrrec d’estudiants de l’Escola Municipal  
de Música Josep M. Ruera.
Activitat gratuïta. Aforament limitat.

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE

11 h
TALLER DE DIBUIX PER A FAMÍLIES  
amb infants de 6 a 12 anys.  
Dibuixem la ciutat medieval,  
a càrrec d’Imma Ortega, arquitecta  
i professora de dibuix.
Com era la ciutat emmurallada? En tenim alguna 
idea, però no pas massa precisa. Amb la informació que 
disposem, i sobre una plantilla amb la silueta de les 
muralles i els carrers i places principals, hi dibuixarem les 
cases de la ciutat del s. XVI, un cop construïda la Porxada.
Activitat gratuïta. Aforament limitat.
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Plaça de l’Església, 7
08401 Granollers

En conveni amb:

COM ARRIBAR EN COTXE
Des de Barcelona: autopista AP 7 i C17
Des de Girona: autopistes AP 7 i C35

COM ARRIBAR EN BUS 
Des de Barcelona Fabra i Puig (Sagalés)
Estació d’autobusos interurbans.
Autobús urbà des de les estacions.

COM ARRIBAR EN TREN 
Des de Barcelona: rodalies R2
Estació Granollers Centre
Des de Girona: tren regional
línia Portbou-Girona-Barcelona.
Estació Granollers Centre
Línia Barcelona-Vic-Puigcerdà: R3
Estació Granollers-Canovelles

HORARI D’OBERTURA
D’abril a octubre 
Dissabte de 17.30 a 20.30 h 
Diumenge de 12 a 14 h 
De novembre a març 
Dissabte de 18 a 21 h 
Diumenge de 12 a 14 h 

INFORMACIÓ I RESERVES
Museu de Granollers
Carre d’Anselm Clavé, 40 
08401 Granollers
Tel. 93 842 68 40
museu@ajuntament.granollers.cat
www.museugranollers.cat

Amb la col·laboració de:


