
El recull de premsa de l’Arxiu Municipal de Granollers

Any 2013

● “Tertúlia sobre els records a les places de Granollers” / Agenda. (17) <<Les tertúlies 
de l'Arxiu>> , El 9 Nou,  16 de desembre de 2013 Pàgs. 1-2

● “Guia Cultural. IDENTIFICACIÓ de fotos antigues de Granollers / TERTÚLIA 
de l'Arxiu”, El Tot Granollers i Vallès Oriental,  del 13 al 19 de desembre de 2013 Pàg. 3

● “Passeig per la història de les places de Granollers”, NacióGranollers.cat,  9 de desembre 
de 2013 Pàgs. 4-5

● “Agenda. (10) <<Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers>> / (12) 
<<Vols saber què passava a Granollers a principis del segle XX?>> / (desembre) Exposicions.
Places amb història”, El 9 Nou, 9 de desembre de 2013 Pàgs. 6-8

● “Guia Cultural. IDENTIFICACIÓ de fotografies antigues de Granollers / 
DESCRIPCIÓ de correspondència”, El Tot Granollers i Vallès Oriental,  del 5 al 12 
de desembre de 2013 Pàgs. 9-10

● “Places amb història, nova exposició a l'Ajuntament de Granollers”, Setdies.cat. 
Periòdic digital independent del Vallès Oriental,  4 de desembre de 2013 Pàg. 11

● “Programació cultural (2) Visita inaugural de l'exposició <<Places amb història>>”/ (10 
i 17) “Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers” / (12 i 19) “Vols saber 
què passava a Granollers a principis del segle XX?” / (17) “Les tertúlies de l'Arxiu” 
/ “Exposicions. Ajuntament de Granollers. “Places amb història”, el rengle, desembre 
de 2013 Pàg. 12-16

● “Places amb història, nova exposició a l'Ajuntament” / “Convocada una beca de cinema 
documental per assolir una sèrie de produccions de qualitat” / “L'empresa Viuda Sauquet, 
SA fa donació de diverses màquines, equips i fons documental a l'Ajuntament”, 
GRANOLLERS NFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS ], desembre 
de 2013 Pàg. 17-19

● “Guia Cultural. Inici de l'exposició Places amb història”, El Tot Granollers i Vallès 
Oriental, del 29 de novembre al 4 de desembre de 2013 Pàg. 20

● “Primera edició de la Beca de Cinema Documental <<Vist per...>>”, tv3.cat, 26 
de novembre de 2013 Pàg. 21

● “Impuls al cinema documental”, EL 9 NOU,  22 de novembre de 2013 Pàg. 22

● “Granollers convoca una beca de 3.000 euros per a documentals sobre la ciutat 
o la comarca”, NacióGranollers.cat, 19 de novembre de 2013 Pàg. 23

● “L'última tèxtil de Granollers cedeix la seva mquinària a l'Ajuntament”, el 10, 18 
de novembre de 2013 Pàg. 24

● “L'empresa Viuda Sauquet SA fa donació de diverses màquines, equips 
i fons documental a l'Ajuntament de Granollers ”, FlashBCN, 16 de novembre de 2013 Pàg. 25



● “La darrera tèxtil de Granollers dóna la maquinària al consistori”, Línia Vallès, 15 
de novembre de 2013 Pàg. 26

● “Maquinària per a la història”, EL 9 NOU, 15 de novembre de 2013 Pàg. 27

● “L'empresa Viuda Sauquet dóna diverses màquines i documents a l'Ajuntament 
de Granollers ”, NacióGranollers.cat, 13 de novembre de 2013 Pàg. 28

● “Tot per a Granollers ”, NacióGranollers.cat, 13 de novembre de 2013 Pàg. 29-32

● “La última téxtil de Granollers cede la maquinaria al Ayuntamiento”, 
LAVANGUARDIA.com, 13 de novembre de 2013 Pàg. 33

● “Programació cultural. (7, 14, 21 i 28) “Vols saber què passava a Granollers  a principis 
del segle XX?” /  (11 i 25) “Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers” / (26)
 “Les tertúlies de l'Arxiu”, el rengle, novembre de 2013 Pàgs. 34-36

● “La història de la ciutat de la mà de 2.500 programes de cinema dels anys 
quaranta als setanta”, GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE 
GRANOLLERS ], novembre de 2013 Pàg. 37

● “L'Arxiu de Granollers compta amb 2.500 programes de cinema dels anys 40 als 70”,
 aravallès.cat, 24 d'octubre de 2013 Pàg. 38 

● “L'Arxiu de Granollers rep uns 2.500 programes de mà de pel·lícules dels anys
30 als 70”, LAVANGUARDIA.com, 22 d'octubre de 2013 Pàg. 39

● “L'Arxiu de Granollers rep uns 2.500 programes de mà de pel·lícules dels anys 30 
als 70”, Agència Catalana de Notícies, 22 d'octubre de 2013 Pàg. 40

● “L'Arxiu Municipal de Granollers commemora el Dia Mundial del Patrimoni 
Audiovisual”, Observatori d'Arxius i Televisions Locals, octubre de 2013 Pàg. 41

● “Un veí de Granollers dóna 2.500 programes de mà de pel·lícules a l'Arxiu Municipal 
de la ciutat”, EL 9 NOU, 22 d'octubre de 2013 Pàg. 42

● “L'Arxiu de Granollers rep 2.500 programes de mà de conegudes pel·lícules dels 
anys 40 als 70”, NacióGranollers.cat, 22 d'octubre de 2013 Pàg. 43

● “Agenda (22) “Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual. Les tertúlies de l'Arxiu” / (24) 
“Vos saber què passava a Granollers a principis del segle XX?”, EL 9 NOU, 21 d'octubre 
de 2013 Pàg. 44-45

● “Guia Cultural. Tertúlies de l'Arxiu”, El Tot Granollers i Vallès Oriental, del 18 al 24 
d'octubre de 2013 Pàg. 46

● “Programació cultural. (3, 10, 17 i 24) “Vols saber què passava a Granollers a principis 
del segle XX? Grup de treball” / (15 i 29 d'octubre) “Ajuda'ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers. Grup de treball” /  (22 d'octubre) “Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual. 
Les tertúlies de l'Arxiu” / (25 i 27 d'octubre) “Cinema en versió original” /  “Exposicions. 
Ajuntament de Granollers. <<Els inicis del futbol a Granollers>>”,  el rengle, octubre 
de 2013 Pàgs. 47-51

● “Ajuda'ns a documentar fotografies sobre els inicis del futbol a Granollers” / “Projecció 
d'un curt i tertúlies per commemorar el Dia del Patrimoni Audiovisual”, 
GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS ], octubre de 2013 Pàg. 52



● “Aquell 6 d'octubre a Granollers”, NacióGranollers.cat, 2 d'octubre de 2013 Pàg. 53-55

● “Comença un nou cicle de tertúlies de l'Arxiu de Granollers” / Agenda (25) “Estrena 
del cicle de tertúlies de l'Arxiu”,  EL 9 NOU, 23 de setembre de 2013 Pàg. 56-57

● “L'Arxiu enceta un nou cicle de tertúlies parlant de l'escola a Granollers 
dels anys 20 als 40”, NacióGranollers.cat, 20 de setembre de 2013 Pàg. 58

● “Els inicis del futbol a Granollers en imatges a l'Ajuntament”,  El Tot Granollers i Vallès 
Oriental, del 20 al 26 de setembre de 2013 Pàg. 59

● “Exposicions. Granollers. Ajuntament <<Els inicis del futbol a Granollers>>”,  
EL 9 NOU, 20 de setembre de 2013 Pàg. 60

● “ <<L'Escola i l'ensenyament a Granollers dels anys 20 als 40>> obre 
les tertúlies de l'Arxiu”,  setdies.cat, 19 de setembre de 2013 Pàg. 61-62

● “Aquells sonats en calça curta. Una exposició a l'Ajuntament repassa els orígens 
del futbol a Granollers des de 1913 fins a 1950”,  EL 9 NOU, 13 de setembre de 2013 Pàg. 63

● “Granollers reuneix fotografies dels inicis del futbol a la ciutat en una exposició”, 
aravalles.cat, 7 de setembre de 2013 Pàg. 64

● “Guia Cultural. Inici de l'exposició Els inicis del futbol a Granollers” , El Tot Granollers 
i Vallès Oriental, del 6 al 12 de setembre de 2013 Pàg. 65

● “Exposició fotogràfica: <<Els inicis del futbol a Granollers>>”, esportclubgranollers.com,
 6 de setembre de 2013 Pàg. 66

● “L'Arxiu Municipal recorda la història del futbol a la ciutat”, Línia Vallès, 6 de setembre 
de 2013 Pàg. 67

● “Programació cultural (9 de setembre). Inici de l'exposició “Els inicis del futbol 
a Granollers” / “Arxiu Municipal. Horari d'hivern” / (17 de setembre) “Ajuda'ns 
a identificar fotografies antigues de Granollers. Grup de treball” / (19 i 26 de setembre)
 “Vols saber què passava a Granollers a principis del segle XX? Grup de treball” / 
“Exposicions. Ajuntament de Granollers. “Els inicis del futbol a Granollers” / (25 
de setembre) “Les tertúlies de l'Arxiu”, el rengle, setembre de 2013 Pàgs. 68-73

● “Un cicle de trobades reviu el passat de Granollers”, GRANOLLERS INFORMA 
[ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS ], setembre de 2013 Pàg. 74

● “Una exposició rememora els inicis del futbol a Granollers”, NacióGranollers.cat, 
4 de setembre de 2013 Pàg. 75

● “Els inicis del futbol a la ciutat, a la nova exposició de l'Ajuntament de Granollers”, 
setdies.cat, 4 de setembre de 2013 Pàg. 76-77

● “L'Arxiu Municipal posa a disposició pública documentació antiga de la Festa Major 
de Granollers”, NacióGranollers.cat, 27 d'agost de 2013 Pàg. 78









Passeig per la història de les places 
de Granollers
La planta baixa de l'Ajuntament acull la nova exposició de l'Arxiu

 
Una de les imatges de l'exposició. Foto: Arxiu Municipal de Granollers 

A la planta baixa de l'Ajuntament de Granollers s'hi exposa una nova mostra fotogràfica 
amb imatges d'espais públics que porta per títol Places amb història, i que mostra les 
places més antigues de Granollers acompanyades amb textos de la historiadora Cinta 
Cantarell, intèrpret del patrimoni. Es tracta de les imatges més antigues que es poden 
trobar a l'Arxiu, dels anys 1880 al 1950, dels fotògrafs Joan Guàrdia, Lucien Roisin i 
Tomàs Torrabadella i, d'autors desconeguts de la Col·lecció Ajuntament de Granollers de 
l'Arxiu Municipal.

L'exposició mostra 14 fotos antigues de 13 places de la ciutat amb història, a excepció de 
la plaça de la Porxada, "que mereix una exposició específica", segons subratllen des de 
l'Arxiu. Són fotos de les places de la Caserna, de les Olles, dels Cabrits, de l'Oli, de 
l'Església i de Manuel Montanya, així com de la placeta de Sant Francesc, de les places 
de Jacint Verdaguer, de Lluís Maria Perpinyà, de Josep Maluquer i Salvador i de la 
Corona, a més de l'antic parc de l'Estació. Aquests espais públics s'identifiquen amb 
destacats capítols de la història local, vinculats a activitats, fets, edificis, infraestructures i 
persones.



Amb aquestes fotos i els textos que les acompanyen, es pot descobrir o recordar l'origen i 
la història de les places més antigues de Granollers. Aquesta mostra es pot visitar fins el 
21 de febrer de 2014. I com en les anteriors exposicions, s'incorporaran a l'arxiu les 
fotografies relacionades amb el tema que pugui aportar la ciutadania.

 
La regidora de Cultura Alba Barnusell mostrant l'exposició. Foto: Eduard Mas 













 

“Places amb història”, nova exposició a 
l’Ajuntament de Granollers
Origen i història de les places més antigues de Granollers, a la nova exposició de l’Arxiu. 
Una mostra fotogràfica amb imatges d’espais públics que s’identifiquen amb destacats 
capítols de la història local.
A la planta baixa de l’Ajuntament s’hi exposa una nova mostra fotogràfica amb imatges 
d’espais públics que porta per títol Places amb història. Podreu veure les places més 
antigues de Granollers acompanyades amb textos de la historiadora Cinta Cantarell, 
intèrpret del patrimoni. Es tracta de les imatges més antigues que es poden trobar a 
l’Arxiu, dels anys 1880 al 1950, dels fotògrafs Joan Guàrdia, Lucien Roisin i Tomàs 
Torrabadella i, d’autors desconeguts de la Col·lecció Ajuntament de Granollers de l’Arxiu 
Municipal.
En aquesta exposició podeu veure 14 fotos antigues de 13 places de la ciutat amb 
història, a excepció de la plaça de la Porxada, que mereix una exposició específica. Són 
fotos de les places de la Caserna, de les Olles, dels Cabrits, de l’Oli, de l’Església i de 
Manuel Montanya, així com de la placeta de Sant Francesc, de les places de Jacint 
Verdaguer, de Lluís Maria Perpinyà, de Josep Maluquer i Salvador i de la Corona, a més 
de l’antic parc de l’Estació. Aquests espais públics s’identifiquen amb destacats capítols 
de la història local, vinculats a activitats, fets, edificis, infraestructures i persones. Amb 
aquestes fotos i els textos que les acompanyen, podrem descobrir o recordar l’origen i la 
història de les places més antigues de Granollers. Aquesta mostra es pot visitar fins el 21 
de febrer de 2014.
ELS CIUTADANS PODEN APORTAR-HI  FOTOGRAFIES
Com en les anteriors exposicions s’incorporaran a l’arxiu les fotografies relacionades amb 
el tema que pugui aportar la ciutadania. Si en teniu, les podeu fer arribar a l’Arxiu 
Municipal, al carrer de Sant Josep, 7 i a l’adreça de correu electrònic: 
arxiu@ajuntament.granollers.cat. 
Foto: Ajuntament

mailto:arxiu@ajuntament.granollers.cat


















Beca

 Fins al 31 de gener  

Primera edició de la Beca de Cinema Documental 
"Vist per..." 
Cineastes de Granollers de l'Associació Cultural de Granollers (AC), Vallès Oriental 
Televisió (VOTV), Granollers Audiovisual SL (GASL) i l'Arxiu Municipal de Granollers 
(AMGr) promouen una beca per presentar curtmetratges de no-ficció sobre Granollers i el 
Vallès Oriental guardonada amb 3.000 euros i altres ajudes.

Beca de Cinema Documental 

Vist per... és el nom de la Beca de Cinema Documental que promouen Cineastes de 
Granollers de l’Associació Cultural de Granollers (AC), juntament amb Vallès Oriental 
Televisió (VOTV), Granollers Audiovisual SL (GASL) i l’Arxiu Municipal de Granollers 
(AMGr). 

Ja es poden presentar curtmetratges de no-ficció sobre Granollers i el Vallès Oriental. 
S’obre la convocatòria per participar a la primera edició de la Beca de Cinema 
Documental Vist per... que organitzen Cineastes de Granollers de l’Associació Cultural de 
Granollers (AC), juntament amb Vallès Oriental Televisió (VOTV), Granollers Audiovisual 
SL (GASL) i l’Arxiu Municipal de Granollers (AMGr). 

Fins el 31 de gener de 2014 es poden presentar els curtmetratges que han de tenir una 
durada mínima de 15 minuts i una màxima de 25. El curtmetratge guanyador rebrà 3.000 
euros; 2 jornades completes d’ús del plató gran de GASL, amb els espais i serveis 
generals adscrits, valorades en 1.000 €; suport tècnic en la postproducció i, si és 
necessari, gravació de locució i una jornada de gravació amb plató chroma de VOTV, 
valorat en 1.000 €; accés als documents de l’AMGr (exempts de taxes) i de GASL (de 
1987 en endavant); suport en la gestió d’ajuts externs i recerca de patrocini i l’estrena i 
presentació del curtmetratge es farà al Centre Cultural de Granollers de la mà de l’AC.  

http://www.acgranollers.com/cineastes-de-granollers
http://www.acgranollers.com/cineastes-de-granollers
http://www.acgranollers.com/cineastes-de-granollers




Granollers convoca una beca de 3.000 
euros per a documentals sobre la ciutat o 
la comarca
El projecte guanyador es farà públic el proper mes de març i rebrà 3.000 euros i altres premis
Consulta les bases de la convocatòria

 
Presentació de la nova beca, aquest dimarts a Roca Umbert. Foto: Aj. Granollers

Granollers ha obert aquest dimarts la convocatòria de la nova beca de cinema documental Vist  
per..., per a l'elaboració de curtmetratges de no ficció sobre qualsevol temàtica que tingui a veure 
amb la ciutat o el seu entorn comarcal. Els projecte guanyador es farà públic el proper mes de 
març i rebrà 3.000 euros, a més de dues jornades completes d'ús del plató gran de Granollers 
Audiovisual, amb els espais i serveis generals adscrits, valorades en 1.000 euros; suport tècnic en 
la postproducció i, si és necessari, gravació de locució i una jornada de gravació amb plató a 
VOTV, valorat en 1.000 euros; i accés als documents de l'Arxiu Municipal de Granollers i de 
Cineastes de Granollers de l'Associació Cultural de Granollers.

A més, l’estrena i presentació del curtmetratge es farà al Centre Cultural de Granollers de la mà de 
l'AC. I VOTV i La Xarxa de Televisions Locals emetran el documental. L'organització també es 
compromet a promoure el curtmetratge a mostres i festivals "de tot el territori català, de l'Estat 
espanyol i d'arreu del món". Els projectes per optar a la beca es poden presentar fins el 31 de 
gener del 2014. Lambert Botey, membre de Cineastes de Granollers, ha explicat que l’objectiu de 
la beca “és enriquir el patrimoni audiovisual de la ciutat i la comarca". En la roda de premsa de 
presentació de la beca, aquest dimarts a les instal·lacions de Granollers Audiovisual, també hi ha 
participat l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral; la regidora de Cultura, Alba Barnusell; Martí 
Pujadas de l'AC; i el director de VOTV, Albert Jordana, entre altres.

http://www.granollers.cat/noticies/sala-premsa/convocada-una-beca-cinema-documental-assolir-una-s%C3%A8rie-produccions-qualitat










L'empresa Viuda Sauquet dóna 
diverses màquines i documents a 
l'Ajuntament de Granollers
És la darrera fàbrica tèxtil que estava en funcionament a la ciutat / Va deixar de produir el març de 2013

 
D'esquerra a dreta: Al costat de l'ordidor, el director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya,  
Jaume Perarnau, la família Sauquet, i l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral. Foto: Aj. Granollers

La històrica empresa Viuda Sauquet ha donat aquest dimecres diverses màquines, equips 
i fons documental a l'Ajuntament de Granollers. Viuda Sauquet és una empresa familiar 
creada l'any 1919 i situada des de l'any 1943 al carrer Orient, que s'ha dedicat a la 
fabricació i venda de teixits de cotó, especialitzada en articles per a l'hostaleria i la llar. La 
que ha estat la darrera empresa tèxtil en funcionament a ciutat, va tancar la producció el 
març de 2013 i actualment es troba en procés de liquidació.

Ha estat voluntat de la família Sauquet que el valuós i important llegat de l'empresa sigui 
per a la ciutat. Concretament el Museu de Granollers custodiarà béns mobles com una 
perforadora de targetes Jacquard; una nuadora d'ordits TITAN; una ordidora; una 
plegadora i una bàscula ARISÓ. D'altra banda l’Arxiu Municipal custodiarà la donació de 
documentació sobre l'empresa; es tracta d'un conjunt aproximat de 16 metres de 
documents d'entre els anys 1950–2013, testimoni de l'activitat empresarial portada a 
terme. La majoria de la documentació és de mitjans del segle XX. Una part important del 
fons són els mostraris de fil i roba que donen dades de la moda de l'època i també s'han 
integrat com a documents d'arxiu les camusses.

Amb aquestes donacions la família Sauquet vol contribuir a engrandir el patrimoni 
industrial de la ciutat. La maquinària donada està exposada a Can Muntanyola. Centre de 
Serveis a les Empreses.



«Tot per a Granollers»
Un home davant el reflex de la seva ciutat: llums i ombres de Francesc 
Torras Villà, l'ideòleg del «gran Granollers» en el 40è aniversari de la 
inauguració del parc que l'homenatja

Símbol de ciutat. El Parc Torras Villà fou inaugurat el 28 de gener de 1974. Al centre de la imatge, l'alcalde  
Francesc Llobet (amb la vara de batlle) i l'exalcalde, exdiputat i industrial Francesc Torras. Foto: Antonio  
Alcalde / Arxiu Municipal de Granollers-Arxiu d'Imatges

Li falta poc per a complir noranta-un anys però els assistents a l'acte poden comprovar 
com el vell Torras no ha perdut la força d'antuvi, malgrat les batalles de la vida que 
esculpeixen el seu ancià rostre. Parla endreçadament al públic, movent els ulls des del 
paper on s'ha escrit el discurs d'homenatjat fins als rostres dels qui l'escolten. No tots els 
dies un té el privilegi de veure el propi nom a la placa d'un parc... en vida! Hi ha calidesa 



en l'ambient. Granollers no és Sibèria i aquell dilluns 28 de gener de 1974 el sol escalfa. 
La data no és gens casual. Trenta-cinc anys abans, un altre 28 de gener, les tropes 
franquistes havien entrat a Granollers i havien "alliberat" la ciutat de la "dominació roja" 
(segons la retòrica dels vencedors d'aquella guerra bruta i destructiva). Precisament per 
això, les autoritats franquistes de la corporació municipal han triat la –segons elles– millor 
data possible per a aquest homenatge. Homenatge a l'home. A l'industrial. Al financer. Al 
polític. Al diputat. A l'alcalde. Al creador d'una idea de ciutat que ha triomfat. Al fill, de fet, 
que va obtenir per a la seva vila el títol de ciutat de mans del rei.

Per als seus impulsors, aquell parc ha de ser una mena de Central Park granollerí, 
esdevenint una peça clau del model de ciutat que representa. Però, a més, ha de ser un 
memorial al patrici més influent del segle. Fet i fet, les llums i les ombres afaiçonen tota 
gran figura, també la d'aquest home sense el qual no es pot comprendre la història 
contemporània de Granollers ni el definitiu pas de vila a ciutat.

Compartint el sofà de casa amb Lerroux
Francesc Torras Villà va néixer un 14 de maig de 1883 en el si d'una llar benestant de la 
ciutat: el pare era el propietari de la fàbrica de Can Torras, una indústria tèxtil situada a 
l'entorn de l'actual estació d'autobusos de Granollers. Amb 16 anys va perdre el pare i es 
va haver de fer càrrec de la fàbrica. En Torras va ser, per damunt de tot, un individu 
precoç. Havia estat l'industrial més jove de la ciutat. Temps endavant, amb només 27 
anys, esdevenia un dels edils més joves de l'Ajuntament. Amb 32 anys ja era l'alcalde de 
Granollers.

La vocació política d'en Torras venia de família: el seu pare, Joan Torras Bergé, havia 
estat alcalde entre 1887 i 1890. El 1909 el seu primogènit ja formava part d'una 
candidatura per a les eleccions municipals, aconseguint la derrota dels tradicionalistes 
aplegats al voltant de l'alcalde Josep Tardà. Torras entrà al cartipàs municipal. Començava 
una singladura política que el portaria a militar en forces i espais polítics ben diversos. Era 
un personatge tan difícil de classificar políticament que el seu pensament va acabar 
resumit en un concepte: el torrisme. Programa? Una frase repetida fins a la sacietat: "Tot 
per a Granollers".

Malgrat l'aparent buidor ideològica, sens dubte un dels vincles més sòlids que va mantenir 
va ser amb Alejandro Lerroux que, com Torras, va ser un veritable camaleó polític a 
escala espanyola. El líder populista, de fort discurs anticatalanista, va ser un dels 
nombrosos convidats d'honor que passaren pel saló de Torras Villà que, des de molt jove, 
ja s'impregnava d'algunes de les idees que mai no abandonarien, com és el cas de la 
seva animadversió pel catalanisme i l'autonomisme.

L'home de Granollers a la Villa y Corte
Enemic declarat de la Lliga Regionalista, que capitalitzava des de 1901 tant el 
catalanisme de la burgesia com el d'amplis sectors populars, Torras Villà va entrar a la 
política estatal de la mà de Santiago Alba, home fort del Partit Liberal i cinc vegades 
ministre d'Alfons XIII fins el 1923. El 1920 Torras fou elegit diputat a les Corts en 
representació del districte de Granollers. Va convertir-se en el representant dels 
interessos granollerins a la capital espanyola, sense deixar de tenir l'ull posat a la seva 
ciutat on el seu germà Paulino el succeïa com a alcalde. A través d'ell, però també de 
l'acta de regidor consecutivament revalidada, Francesc controlava la política local. També 
des dels ressorts de poder de la Diputació, d'on va ser-ne diputat provincial i primer 
vicepresident del que més tard seria Caixa Catalunya, aleshores fundada com a Caixa 
d'Estalvis Provincial.



 
Quaranta-vuit anys de diferència. A l'esquerra (1), moment del discurs de Torras Villà en la inauguració del  
seu parc; a la dreta (2), retrat electoral com a diputat provincial, aparegut a La Gralla del 28 de novembre de  
1926. Foto: (1) Antonio Alcalde / Arxiu Municipal de Granollers-Arxiu d'Imatges (2) ACVO / Hemeroteca 
Municipal 

A Madrid, Torras Villà accediria a les principals fonts de poder i influència de l'època. Fonts 
de les que sempre en sabrà beure: el 7 de maig de 1922 Alfons XIII signa el decret de 
nomenament de Granollers com a ciutat. La mà i acció directa de Torras hi és al darrere i 
és rebut a Granollers com el primer dels ciutadans: mesos més tard el consistori el 
nomena fill predilecte. Torras situa Granollers en l'agenda de la monarquia: el novembre 
de 1926 el rei visita la ciutat per inaugurar la Biblioteca Popular de Francesc Tarafa, un 
projecte directament impulsat per Torras; el 1929 el rei hi torna per inaugurar el memorial 
als caiguts de l'Àfrica a la plaça de la Corona. En la primera visita l'acompanya Primo de 
Rivera, cap de govern i dictador, sota el mandat del qual el torrisme ha quedat blindat a 
Granollers.

El «gran Granollers»
El final de la dictadura de Primo de Rivera suposa l'ocàs del torrisme a la ciutat. Són 
temps en que Torras intenta eixamplar la seva influència a d'altres àmbits i s'aventura en 
el món de les finances, on ja posseeix l'experiència de fundar la Caixa d'Estalvis 
Provincial. Aleshores impulsa el Banc de Granollers, del quan en serà president. Amb 
l'adveniment de la República, el torrisme és derrotat a les urnes front l'efervescència de 
les esquerres locals i nacionals. L'esclat de la Guerra Civil el sorprendrà a l'estranger. 
Torras té clar quin és el seu bàndol i, amb el seu retorn després de la guerra, esdevé un 
col·laborador actiu del nou règim.

Adhesions a banda, l'obsessió de Torras és, des que es fa amb la vara d'alcalde el 1916 i 
fins a cadascuna de les responsabilitats que ocupa, la transformació de Granollers: la 
conversió d'aquella antiga vila amb aires de poble en una ciutat que es projecti enfora. 
Així, es persona directament en l'agregació del Lledoner el 1922 (arrabassant-li a les 
Franqueses) i en l'annexió de Palou el 1928; impulsa les comunicacions amb els 



municipis limítrofs (la unió de Canovelles i Granollers per carretera traça el futur de l'actual 
conurbació), desplaça la línia del tren fins a la seva actual ubicació (traçant les línies del 
futur creixement urbanístic) i dota la ciutat d'uns equipaments de capital (des del nou 
Hospital-Asil fins a la Biblioteca Popular). Neix la idea que es desenvoluparà en les 
properes dècades, sovint no prou endreçadament, però sense aturador: el "gran 
Granollers".

Un parc al cor de la ciutat
Aquell 28 de gener de 1974 han passat trenta-cinc anys des de l'entrada de les tropes de 
Franco a Granollers i Torras Villà continua lúcid i actiu. Ha cedit els terrenys que han de 
dotar la ciutat del seu principal parc i ha mogut fils perquè la Caixa d'Estalvis Provincial 
doni els diners que manquen per a completar l'obra que, finalment, esdevé una realitat. 
Són els dies més emocionants per a l'ancià Torras: la setmana anterior l'alcalde Francesc 
Llobet li ha imposat la Medalla d'Or de la ciutat i avui s'inaugura el parc que recordarà per 
sempre el seu nom.

Quasi quaranta anys més tard el Parc Torras Villà respira al bell mig de la capital 
vallesana com un espai singular: l'espai verd amb més pressió ciutadana de Granollers, 
convertit alhora en un jardí del món. El "gran Granollers" es dibuixa aquí amb més de cent 
espècies botàniques procedents dels cinc continents, des d'un xiprer del Caixmir fins a 
l'arbre de l'amor del Canadà tot passant pel ginkgo de la Xina o pel cedre del Líban. Tot a 
Granollers i, com deia Torras Villà, "tot per a Granollers".

 
Jardí botànic enmig de la ciutat. Amb els anys, el Parc Torras Villà s'ha anat fent més frondós gràcies a una  
planificació de les espècies que hi creixen. Foto: Pere Cornellas / Aj. de Granollers 



La última téxtil de Granollers cede 
la maquinaria al Ayuntamiento
La empresa Viuda Sauquet , SA hace donación de varias máquinas , equipos y fondo 
documental 

Acto de cesión de la maquinaria de Viuda Sauquet a Granollers. Aj. Granollers

Granollers.- Viuda Sauquet es una empresa familiar creada en 1919 y situada desde 1943 en la 
calle Orient, que se ha dedicado a la fabricación y venta de tejidos de algodón, especializada en 
artículos para la hostelería y el hogar. La que ha sido última empresa téxtil en funcionamiento en 
ciudad cerró su producción en marzo de 2013 y se encuentra en proceso de liquidación.

Ha sido voluntad de la familia Sauquet que el valioso e importante legado de la empresa quede 
para la ciudad. Concretamente, el Museo de Granollers custodiará los bienes muebles: una 
perforadora de tarjetas Jacquard, una anudadora de urdimbres TITAN, una urdidora, una 
plegadora y una báscula Arios. De esta maquinaria se hace un deposito por cinco años al Museo 
de la Ciencia y la Técnica de Catalunya (mNACTEC) de la anudadora de urdimbres TITAN y la 
máquina de picar cartones Jacquard.

Por otra parte, el Archivo Municipal de Granollers custodiará la donación de documentación sobre 
la empresa textil Viuda Sauquet, SA. Se tracta de un conjunto aproximado de 16 metros de 
documentos entre los años 1950 a 2013, testigo de la actividad empresarial llevada a cabo. La 
mayoría de la documentación es de mediados del siglo XX. Una parte importante del fondo son los 
muestrarios de hilo y tela que aportan datos de la moda de la época. También se han integrado 
como documentos de archivo las gamuzas.

Con estas donaciones, la familia Sauquet quiere contribuir a engrosar el patrimonio industrial de la 
ciudad. La maquinaria donada está expuesta en Can Muntanyola, Centro de Servicios a las 
Empresas.











L’Arxiu de Granollers compta amb 2.500 programes de 
cinema dels anys 40 als 70

La donació l’ha fet Jordi Riba i Torelló, vinculat a diverses entitats 
culturals de Granollers 

Una col·lecció de programes de mà de pel·lícules que es van projectar -majoritàriament, a Granollers- entre els 
anys 40 i principis dels 70, és l’aportació que el granollerí Jordi Riba i Torelló ha fet a Granollers. La ciutat obté 
així un important llegat històric que permet conèixer el Granollers de l’època, les sales de cinema que existien, 
les impremtes que s’encarregaven de fer els programes i els records implícits que aporten els 2.500 programes de 
cinema. 

 

Jordi Riba és un gran aficionat al cinema i l’audiovisual. A més, ha estat vinculat 
professionalment, durant anys, a mitjans de comunicació, de Granollers i d'abast català, 
de París i dels Estats Units. Fins i tot, havia creat el seu propi i particular cinema, al pati 
de casa, afegint-hi elements de difusió de l'època. Els programes que Jordi Riba ha portat 
a l'Arxiu Municipal els va començar a col·leccionar la seva germana. Ell ho va continuar 
fent durant la seva joventut i els ha conservat fins avui, amb un especial record pels 
cinemes Principal i Majestic de Granollers, entre d'altres, com a antigues sales d'estrena 
de nombroses pel·lícules.
 
Commemoració del Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual
La donació, com altres aportacions de particulars, entitats i institucions, contribueix a 
incrementar el patrimoni documental i, per tant, històric de Granollers. En aquesta ocasió, 
a més, la donació es formalitza dins la programació de l'Arxiu Municipal de Granollers per 
commemorar el Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual, el 27 d'octubre.
 
La programació continuarà aquest cap de setmana, al Centre Cultural de Granollers. 
Divendres, dia 25, a les 19 i a les 22 hores i, diumenge, 27 d'octubre, a les 19 h, es 
projectarà un curt del fons de l'Arxiu, just abans de la pel·lícula de la programació del 
Cineclub, amb la col·laboració de l'Associació Cultural de Granollers. Es tracta de la 
producció Oh Granollers!, de l'any 1972, dirigida per Jordi Mauri, en blanc i negre, de 8'54” 
de durada.
 
La commemoració del Dia Internacional, proclamat per la UNESCO l'any 2005, ha de ser 
una oportunitat per mostrar la tasca de recuperació i conservació del patrimoni audiovisual 
que s'està portant a terme des de diferents institucions. A més, ha de servir per 
conscienciar la població mundial de l'alt risc de perdre aquest patrimoni per la degradació 
dels materials i l'obsolescència tecnològica. 

http://www.aravalles.cat/noticia/121898/larxiu-de-granollers-compta-amb-2.500-programes-de-cinema-dels-anys-40-als-70
http://www.aravalles.cat/noticia/121898/larxiu-de-granollers-compta-amb-2.500-programes-de-cinema-dels-anys-40-als-70
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L'Arxiu de Granollers rep uns 2.500 
programes de mà de pel·lícules dels anys 
30 als 70
El granollerí Jordi Riba és l'autor de la col·lecció 

El programa de 'La pícara molinera' és a dues cares, com la majoria dels programes 
lliurats per Jordi Riba. En una banda hi apareix la imatge d'uns joveníssims Carmen 
Sevilla i Paco Rabal. Per l'altra, s'anuncia que la pel·lícula no és apta per a menors i que 
es projectarà als antics cinemes Mundial els dies 16, 18 i 19 de febrer de l'any 1956. La 
projecció inclou el NO-DO abans i després de la pel·lícula. 

És només un exemple dels 2.500 programes de mà que Riba ha lliurat a l'Arxiu Municipal. 
En la col·lecció s'hi poden trobar programes de pel·lícules de Cantinflas, Humprey Bogart 
o Charlton Heston, per dir alguns noms. Les pel·lícules van ser projectades entre els anys 
35 i 70 als cinemes de Granollers. 

L'acte de lliurament s'ha fet aquest dimarts a la tarda a l'Ajuntament de Granollers. Riba, 
nascut l'any 44 a la capital del Vallès Oriental, ha treballat en diversos mitjans de 
comunicació de Granollers, França i Estats Units. Del 90 al 2007 va ser director adjunt de 
coproduccions de TV3. També va ser fundador de l'emissora RKOR i director general de 
la Cadena 13 de Catalunya. 



L'Arxiu de Granollers rep uns 2.500 programes 
de mà de pel·lícules dels anys 30 als 70 

L'Arxiu Municipal de Granollers ha rebut una col·lecció de 2.500 programes de mà de 
pel·lícules que es van projectar als cinemes de la ciutat entre els anys 30 i 70. L'autor 
d'aquesta col·lecció és Jordi Riba, vinculat des de sempre a l'àmbit audiovisual i gran 
aficionat al cinema. Es tracta de programes de mà de pel·lícules com 'Quo Vadis, 
'Vacaciones en Roma'' o 'La Guerra de Los Mundos', entre moltes altres. El programa de 
mà més antic és de l'any 1935 i anuncia la projecció de la opereta 'Audiència Imperial' al 
Centre Catòlic de Granollers. Riba ha donat la col·lecció per evitar que acabi 
desapareixent. "Vaig pensar: què passarà amb tot això quan jo no hi sigui", ha explicat 
durant el lliurament.

http://www.324.cat/noticia/2197315/vallesoriental/LArxiu-de-Granollers-rep-uns-2500-programes-de-ma-de-pellicules-dels-anys-30-als-70
http://www.324.cat/noticia/2197315/vallesoriental/LArxiu-de-Granollers-rep-uns-2500-programes-de-ma-de-pellicules-dels-anys-30-als-70


L’Arxiu Municipal de Granollers commemora el Dia 
Mundial del Patrimoni Audiovisual

Amb la segona de Les tertúlies de l’Arxiu dedicada a recordar els antics cinemes i 
amb la projecció del curt OH GRANOLLERS!

Les tertúlies de l’Arxiu. Aquest mes d’octubre la tertúlia es dedicarà a “Els cinemes de 
Granollers dels anys 50 als 70”, amb el testimoni de Jordi Riba i Torelló, gran aficionat al 
cinema i vinculat a diverses entitats culturals de Granollers i, professionalment, durant 
anys, a mitjans de comunicació de Granollers i d’abast català, de França i dels Estats 
Units. Aquesta tertúlia tindrà lloc dimarts 22 d’octubre, a les 17 h, a l’Arxiu Municipal 
de Granollers.
Els dies 25 i 27 d’octubre, al Centre Cultural de Granollers, es projectarà un curt del 
fons de l’Arxiu, en col·laboració de l’Associació Cultural de Granollers. Es tracta de la 
producció d’OH GRANOLLERS!, de l’any 1972, dirigida per Jordi Mauri, b/n, de 8’55” de 
durada. Es projectarà al principi de les dues sessions del Cineclub: divendres, dia 25, a 
les 19 i a les 22 hores i, diumenge, 27, a les 19 h.
L’Arxiu contribueix, així, a recordar o descobrir el Granollers d’abans, per mitjà de la 
producció de cineastes amateurs de la ciutat que han donat les seves pel·lícules a la 
ciutat.
La commemoració d’aquest Dia Internacional, proclamat per la UNESCO l’any2005, hade 
servir per conscienciar la població mundial de l’alt risc de perdre el nostre patrimoni 
audiovisual, per la degradació dels materials i l’obsolescència tecnològica. També ha de 
ser una oportunitat per mostrar-ne la tasca de recuperació i conservació que s’està portant 
a terme des de diferents institucions.



Un veí de Granollers dóna 2.500 programes de mà 
de pel·lícules a l'Arxiu Municipal de la ciutat
La cessió s'ha formalitzat aquest dimarts en un acte a l'Ajuntament

Jordi Riba amb l'alcalde Mayoral, la regidora de Cultura i una responsable de l'Arxiu Municipal 
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

L'Arxiu Municipal de Granollers ha incorporat una col·lecció de 2.500 programes de mà de 
pel·lícules projectades, la majoria a Granollers, entre principi dels anys 40 i els anys 70. És fruit de 
l'aportació de Jordi Riba i Torelló, veí de la ciutat. S'ha formalitzat aquest dimarts a l'Ajuntament.

Jordi Riba i Torelló ha donat a l'Arxiu Municipal de Granollers una col·lecció de 2.500 programes de mà de 
pel·lícules que es van projectar entre els anys quaranta i setanta, la majoria a Granollers. D'aquesta 
manera, segons informa l'Ajuntament en un comunicat, "la ciutat obté un important llegat històric que 
permet conèixer el Granollers de l’època, les sales de cinema que existien, les impremtes que 
s’encarregaven de fer els programes i els records implícits que aporten els 2.500 programes de cinema". 
Segons les mateixes fonts, "els programes que Jordi Riba ha portat a l'Arxiu Municipal els va començar a 
col·leccionar la seva germana. Ell ho va continuar fent durant la seva joventut i els ha conservat fins avui, 
amb un especial record pels cinemes Principal i Majestic de Granollers, entre d'altres, com a antigues sales 
d'estrena de nombroses i memorables pel·lícules".

Riba és un gran aficionat al cinema i l’audiovisual i ha estat vinculat professionalment durant anys a mitjans 
de comunicació de Granollers i de la resta de Catalunya però també de París i dels Estats Units. 



L'Arxiu de Granollers rep 2.500 programes de mà de 
conegudes pel·lícules dels anys 40 als 70

L'autor de la col·lecció és el granollerí Jordi Riba

 
La donació s'ha fet aquest dimarts a la tarda a l'Ajuntament de Granollers. Foto: Aj. Granollers

Una interessant col·lecció de programes de mà de pel·lícules que es van projectar a Granollers, 
majoritàriament, entre els anys 40 i principis dels 70, és l’aportació que el granollerí Jordi Riba i 
Torelló ha fet a la ciutat. L'Arxiu de la capital del Vallès Oriental obté així un important llegat 
històric que permet conèixer el Granollers de l’època, les sales de cinema que existien, les 
impremtes que s’encarregaven de fer els programes i els records implícits que aporten els 2.500 
programes de cinema. Hi ha programes de Vacaciones en Roma o La Guerra de Los Mundos, entre 
altres pel·lícules.

La donació s'ha fet aquest dimarts a la tarda a l'Ajuntament de Granollers, amb la presència de 
l’alcalde Josep Mayoral. Jordi Riba és un gran aficionat al cinema i l’audiovisual. A més, ha estat 
vinculat professionalment, durant anys, a mitjans de comunicació, de Granollers i d'abast nacional, 
de París i dels Estats Units. Fins i tot, havia creat el seu propi i particular cinema, al pati de casa, 
afegint-hi elements de difusió de l'època. Els programes que Jordi Riba ha portat a l'Arxiu 
Municipal els va començar a col·leccionar la seva germana. Ell ho va continuar fent durant la seva 
joventut i els ha conservat fins avui, amb un especial record pels cinemes Principal i Majestic de 
Granollers, entre d'altres, com a antigues sales d'estrena de nombroses i memorables pel·lícules.

Commemoració del Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual
Aquesta donació, com altres aportacions de particulars, entitats i institucions, contribueix a 
incrementar el patrimoni documental i, per tant, històric de Granollers. En aquesta ocasió, a més, la 
donació es formalitza dins la programació de l'Arxiu Municipal de Granollers per commemorar el 
Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual, el 27 d'octubre. Aquesta programació continuarà 
aquest cap de setmana, al Centre Cultural de Granollers, on es projectarà un curt del fons de l'Arxiu, 
just abans de la pel·lícula de la programació del Cineclub. Es tracta de la producció Oh Granollers!, 
de l'any 1972, dirigida per Jordi Mauri.





















Aquell 6 d'octubre a Granollers
Dos anys abans de l'esclat de la guerra, la capital vallesana visqué una revolució  
llibertària de vint-i-quatre hores que acabà amb l'edifici consistorial afusellat i bombardejat

 
La Casa de la Ciutat de Granollers, setanta-nou anys de diferència. A l'Arxiu Municipal de Granollers es 
conserven nombroses fotos tant de l'interior com de l'exterior d'un ajuntament desballestat en un escenari  
que no és posterior al bombardeig de 1938, sinó quatre anys abans. Foto: Autor desconegut (Arxiu  
Municipal de Granollers) 

A les vuit del vespre del 6 d'octubre de 1934 el president de la Generalitat, Lluís Companys, va 
proclamar l'Estat català "de la República federal espanyola". En aquells moments, totes les forces de 
seguretat del govern català eren 400 mossos d'esquadra i 3.200 guàrdies d'assalt. Estat Català, partit 
independentista integrat a l'Esquerra Republicana, disposava de la mateixa quantitat d'homes 
armats. Mentre a tota Catalunya la Generalitat intentava fer complir feblement una decisió que 
buscava trencar amb el govern de la República aleshores presidit per Alejandro Lerroux i integrat 
per les forces conservadores, a Granollers la proclama –repetida des del balcó de l'Ajuntament– no 
va derivar en la defensa d'un nou Estat sinó en una revolta de la CNT-FAI vallesana que intentà, 
sense èxit, l'establiment d'un comunisme llibertari d'arrel anarquista a Granollers. Aquest diumenge 
farà setanta-nou anys d'aquell esdeveniment insòlit.

Un episodi singular dels Fets d'Octubre
Com han treballat abastament Joan Garriga a Granollers, caciquisme i fractura democràtica (1848-
1939) (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003) i Carles Font en el seu recent llibre   La   
revolució de 1936 a Granollers (Didot, 2013), la capital del Vallès Oriental, dos anys abans de 
l'esclat de la guerra, va protagonitzar un molt curiós episodi dels Fets d'Octubre: una revolta 

http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/16669/no/actuariem/nosaltres/si/fessin/mal/algu/estimem
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anarquista. La inacció de la militància granollerina d'Estat Català va permetre a la perfectament 
organitzada Confederació Nacional del Treball (CNT), amb diversos centenars d'afiliats a la 
comarca, prendre el control de la capital. En primer lloc, aïllant la caserna de la Guàrdia Civil a 
Granollers, a tocar dels Escolapis, objectiu que van aconseguir. I, a continuació, prenent el poder 
polític allà on aquest residia: l'edifici de l’Ajuntament.

Era alcalde de la ciutat, en aquells moments, Esteve Camillo, membre d'Acció Catalana que 
encapçalava el consistori des del 14 d'abril de 1931, data de proclamació de la República. L'endemà 
de la insurrecció llibertària granollerina, el diumenge 7 d'octubre, la situació restava incontrolada. 
En canvi, a Barcelona, el president i el govern de la Generalitat ja es trobaven a bord del vaixell 
Uruguai, empresonats: l'estat de guerra proclamat pel govern radical-conservador de Lerroux havia 
portat a la suspensió de l'autonomia catalana. A Granollers, però, la situació estava lluny de 
resoldre's. El dilluns 8, dues companyies d'infanteria, un esquadró de cavalleria, una bateria de 
muntanya i un ampli grup de guàrdies d'assalt van prendre la capital vallesana. Aquí, l'exèrcit no 
havia de sufocar un reducte d'una Catalunya independent, sinó la resistent força d'una militància 
anarquista armada i disposada a atrinxerar-se dins dels murs de la Casa de la Ciutat.

La fotografia que anà directament a la portada de  
La Vanguardia, dies després de sotmetre els  
rebels. Foto: Agustí Centelles (Centro Documental  
de la Memoria Histórica, Salamanca) --> 

L'edifici, dissenyat tres dècades enrere per 
Simó Cordomí i joia del modernisme 
medievalitzant català, va passar a ser l'objectiu 
dels canons i els fusells de la milícia estatal. Es 
van viure "dues hores de bombardeig" a 
l'aleshores anomenada plaça de la República 
(la Porxada), tal i com va narrar el número 
extraordinari del setmanari La Gralla. El 
rellotge de la torre de l'Ajuntament va saltar 
pels aires i les escultures i relleus de Josep 
Maria Barnadas, especialment al balcó-tribuna 
de l'edifici, van convertir-se en runa als peus 
de la Casa. Les vuit llebres i els set micos que 
coronen la torre octogonal del consistori van 
guaitar per primera vegada l'horror de les 
armes i de la guerra. Malauradament, no seria 
la darrera ni la més dramàtica, a quatre anys 
dels fets de 1938, ja en plena Guerra Civil.

Les víctimes, la depuració i un símbol 
històric
Els anarquistes van rendir-se aquell dilluns. 
Josep Bosch, fotògraf granollerí, va retratar com els militars lluïen la malmesa façana de 
l'Ajuntament com un botí de guerra. Al capdavant de l'exèrcit hi havia el comandant Àngel Garcia 
Gomis, que prengué el control de la ciutat, decretà el toc de queda a Granollers i passà a controlar 
també la premsa local i les comunicacions. Els revoltats foren empresonats i l'ordre constitucional, 
segons la retòrica de l'època, restablert. En el conjunt de Catalunya això s'aconseguí sufocant la 
brevíssima independència de Companys. A Granollers, fent front a una efímera revolució llibertària. 
El dimarts, Esteve Camillo, a instàncies del comandant Garcia, va ser destituït com a alcalde de 
Granollers. En el seu lloc, el farmacèutic Artur Gasset, militant conservador, es feu amb la vara 
d'alcalde. La depuració dels polítics republicans d'esquerres s'imposà durant l'any i mig que encara 



duraria el mandat del govern conservador de la CEDA i el Partit Radical, fins a la victòria del Front 
Popular el 16 de febrer de 1936.

Dies després, l'atrotinada façana de l'edifici de l'Ajuntament apareixia a la portada de La 
Vanguardia (un 12 d'octubre) en una fotografia d'Agustí Centelles, pioner fotoperiodista, on es veu 
clarament part de la balconada destruïda. Només tres anys abans Esteve Camillo, el regidor més 
votat a les eleccions municipals de 1931 a Granollers, s'unia des d'aquell mateix balcó a la 
proclamació de la República que hores abans Macià havia fet a Barcelona. Si els prohoms 
granollerins de 1902 havien projectat un edifici consistorial de dimensions senyorials, el temps ja 
s'estava ocupant de posar aquell monument en el centre dels grans esdeveniments històrics a la 
ciutat.

 
El comandant Garcia i els seus homes davant de les portes de l'Ajuntament de Granollers. El 8 d'octubre de  
1934 l'exèrcit va prendre el control de la ciutat, sufocant la revolta anarquista i instaurant un interinatge amb  
les llibertats republicanes sota control castrense. Foto: Josep Bosch (Arxiu Municipal de Granollers) 













 

“L’Escola i l’ensenyament a Granollers dels 
anys 20 als 40″ obre les tertúlies de l’Arxiu

Comença un cicle de trobades per descobrir vivències, compartir records i reviure el passat de 
Granollers.

“L’Escola i l’ensenyament a Granollers dels anys 20 als 40″. Amb 
aquest títol, s’estrena el cicle de tertúlies de l’Arxiu Municipal de Granollers: Les tertúlies de 
l’Arxiu.La primera d’aquestes tertúlies tindrà lloc dimecres 25 de setembre, a les 17 h, a l’espai de 
trobada de l’Arxiu (c. de Sant Josep, 7, soterrani). Hi pot participar qualsevol persona amb ganes de 
descobrir o de reviure el passat de la ciutat.

Aquesta primera tertúlia, que coincideix amb el període de l’inici del curs escolar, comptarà amb el 
testimoni del granollerí Esteve Velilla Miralpeix, mecànic industrial jubilat, de 90 anys d’edat, una 

http://setdies.cat/web/wp-content/uploads/2013/09/01-ae0-008513-copia.jpg


persona implicada en la recuperació i l’inventari del patrimoni moble que, durant la Guerra Civil, va 
ingressar al Museu Arxiu de Granollers i el Vallès Oriental, així com en el seu muntatge a la seu de 
Can Molina. Amb el seu testimoni, Esteve Velilla reviurà experiències escolars a diversos centres 
educatius de la ciutat ja desapareguts, on ell va estudiar fins als 14 anys. Entre d’altres, al Col·legi 
del Sr. Jaume Vivé i Alerm, a l’Acadèmia Granollers, a l’Escola Lliure de la Unió Liberal i a 
l’Escola Antoniana.

L’objectiu és fer un viatge pel passat i posar en comú records i experiències educatives,  vinculats a 
la vida i a la història local. De fet, Les tertúlies de l’Arxiu són una proposta per trobar-se, compartir 
i descobrir vivències de diversos àmbits de la ciutat. Cada mes, amb un tema i un testimoni diferent, 
coincidint amb algun fet d’actualitat, amb alguna commemoració o amb alguna activitat de l’Arxiu.

Foto: Ajuntament





























 

Els inicis del futbol a la ciutat, a la nova 
exposició de l’Ajuntament de Granollers

Alguns dels primers equips i els dos camps oficials que ha tingut l’Esport Club Granollers, 
entre les imatges de la mostra.

 
Partit d’inauguració del nou camp del Granollers Sport Club, al carrer de Girona, 1922. Fotografia i Fons Joan Guàrdia.

Des del 9 de setembre i fins al 29 de novembre, es pot visitar la nova exposició produïda per 
l’Arxiu Municipal de Granollers, a la planta baixa de l’Ajuntament de la plaça de la Porxada, 6. 
En aquesta ocasió, les 14 imatges de la mostra són fotografies del Fons Ajuntament de Granollers, 
del Fons Joan Guàrdia, de la Col·lecció d’Imatge Fixa de l’Ajuntament de Granollers i de la 
Col·lecció Josep Garrell.

Sota el títol Els inicis del futbol a Granollers,s’hi mostren imatges dels anys 1910 al 1950. Entre 
d’altres, dels primers equips de l’Esport Club Granollers, del camp del Gas, de la inauguració del 
camp del carrer de Girona, que continua sent terreny de joc, i d’alguns partits. Tot plegat, coincidint 
amb l’any del centenari del naixement de l’Esport Club Granollers, prèviament, anomenat 
Granollers Sport Club i, abans, Granollers Foot-Ball Club.

http://setdies.cat/web/wp-content/uploads/2013/09/6_01-a40-029148.jpg


 
Partit de futbol del Granollers Sport Club, al camp del c. de Girona, 1929. Fotografia Joan Guàrdia / Col·lecció Josep 
Garrell.

La ciutadania pot participar-hi portant fotografies sobre el futbol a Granollers durant la 
primera meitat del segle XX.
Com en les anteriors exposicions s’incorporaran a l’arxiu les fotografies relacionades amb el tema 
que pugui aportar la ciutadania. Les persones que en tinguin, les poden fer arribar a l’Arxiu 
Municipal, al carrer de Sant Josep, 7 (a/e: arxiu@ajuntament.granollers.cat   ).  

http://setdies.cat/web/wp-content/uploads/2013/09/9_03-a40-029101.jpg
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