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Foto: Grup de treballadors de Roca Umbert.
Autor: Esteve Gironella / AMGr - Arxiu d’Imatges

Fo
to

gr
afi

a 
po

rta
da

 d
e 

Pe
re

 C
or

ne
lla

s

Jornades Europees 
del Patrimoni
a Granollers

Divendres 23, dissabte 24
i diumenge 25 de setembre de 2011

ORGANITZA

IMPULSA



Tots els països consideren que el patrimoni arquitectò-
nic monumental representa la seva cultura i  història 
d’una manera privilegiada. Tant és així, que sovint el 
patrimoni esdevé un símbol de la identitat dels pobles, 
alhora que expressa la riquesa cultural col·lectiva i co-
muna, i és un factor de coneixença mútua i d’entesa. 
Les Jornades Europees del Patrimoni van ser creades 
per acostar la ciutadania europea a aquest tresor 
col·lectiu, tant a la seva realitat més local, com a la 
dimensió continental.
Un any més Granollers es suma a la iniciativa amb 
un cap de setmana ple d’activitats gratuïtes que tenen 
per finalitat descobrir el patrimoni cultural i gaudir-
ne. I de tots els elements patrimonials que conserva 
la ciutat, enguany fixem la mirada en dos: el que 
testimonia el passat industrial i el que evidencia la 
singularitat de l’antic nucli de Palou.

Palou: paisatge rural, paisatge cultural
Palou va ser municipi fins a l’any 1928, en què es va an-
nexionar a Granollers, aportant una zona agrícola important, 
en bona part de regadiu, i també ramadera, que encara avui 
el caracteritza. Els diversos elements patrimonials que s’hi 
conserven (l’església, les masies, els recs i les basses...) confi-
guren avui la singularitat del paisatge cultural d’aquest indret, 
que us proposem descobrir de la mà dels seus protagonistes.

Divendres 23 de setembre

Presentació de la nova senyalística i del mapa patrimonial de 
Palou
A 1/4 de 9 del vespre, a les antigues escoles de Palou
Concert de música antiga
A 3/4 de 9 del vespre, a l’església de Sant Julià de Palou
A càrrec de l’orquestra de corda de Grau Professional de 
l’Escola Municipal de Música Conservatori Josep M. Ruera 

Dissabte 24 de setembre

Joc de pistes de Palou
De 5 a 7 de la tarda, a les antigues escoles de Palou

Una activitat familiar per anar redescobrint, de manera 
simpàtica, elements del patrimoni arquitectònic i natural de 
l’antic nucli del poble de Palou. 
Organitza: Esplai Guai de Palou

Diumenge 25 de setembre

Un passeig per Palou
Itinerari guiat per descobrir el patrimoni de l’antic nucli rural.
Sortida a les 12 del migdia.
Lloc de trobada: antigues escoles de Palou (passeig del Doc-
tor Fàbregas, s/n)
Durada aproximada: 2 hores

Una visita guiada pels principals elements patrimonials de 
Palou que també farà èmfasi en el patrimoni agrari i natural, 
que han fet del nucli un paratge singular que cal valorar i pre-
servar com a paisatge cultural. A càrrec de Cinta Cantarell.

Organitza: Ajuntament de Granollers i Museu de Granollers

Amb la col·laboració de: AV de Palou, Associació de Propietaris de 
Palou, Esplai Guai de Palou i l’Escola Municipal de Música Josep M. 
Ruera.

A www.granollers.cat podreu descarregar-vos l’itinerari.

Roca Umbert, estirant el fil del passat 
tèxtil
L’antiga fàbrica de Roca Umbert ha estat un referent de la 
indústria tèxtil a Granollers. La seva arquitectura forma part 
del patrimoni arquitectònic de la ciutat i també és el símbol 
de la memòria dels ciutadans i ciutadanes que en van ser 
protagonistes, patrimoni immaterial de la ciutat. Roca Um-
bert, avui Fàbrica de les Arts, és ara un gran centre cultural 
adreçat a la producció, formació i difusió de la creació 
artística i, també, un instrument per a la recuperació de la 
memòria històrica de Granollers.

Divendres 23 de setembre

A Roca Umbert tindràs pa per a tota la vida. Història social 
de Roca Umbert (1936 - 1978)
A les 7 de la tarda, a la sala d’actes de la Biblioteca Roca 
Umbert

Aquesta expressió és la que sentien els treballadors quan 
entraven a Roca Umbert. 
Com era la fàbrica durant la Guerra Civil, el franquisme i 
la Transició? Història i vida quotidiana s’entrellacen gràcies 
al treball d’Alfredo Cela, historiador, que ha fet la tesina 
a l’entorn de la història social de la fàbrica. Consultant 
la documentació de l’Arxiu Municipal (fotografies, llibres 
de comptes) i gràcies a l’ajuda d’antics treballadors, ens 
acostarem al dia a dia de la fàbrica.
Organitza: Roca Umbert FA i Centre d’Estudis de Granollers

Col·labora: Arxiu Municipal de Granollers

Dissabte 24 de setembre

Patchword: un taller d’històries tèxtils

A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Roca Umbert

Estirant el fil del passat tèxtil de la Fàbrica Roca Umbert 
agafarem l’agulla per enfilar noves històries. Un laboratori 
de lletres i imatges dinamitzat per Glòria Gorchs, bibliote-
cària, adreçat a famílies amb infants a partir de 4 anys. 
Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca. Places limitades 
C. Prat de la Riba, 77 
93 860 44 50 - bru@ajuntament.granollers.cat 
Organitza: Biblioteca Roca Umbert

Can Junyent. Palou. Fotografia de Pere Cornellas


