
El recull de premsa de l’Arxiu Municipal de Granollers

Any 2014

● “Notícies de l'Arxiu Municipal de Granollers: Les tertúlies de l'Arxiu, per conèixer 
història local en primera persona / Augmenten les aportacions al patrimoni 
documental de Granollers”, Butlletí informatiu de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, 
juny de 2014 Pàgs. 3-4

● “<<Dijous, mercat>>, fotografies. Fins al 14 d'agost”, El 9 Nou, del 16 al 30 de juny  
de 2014 Pàg. 5

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. <<Vols saber què passava a Granollers a principis 
del segle XX?>> / <<Dia Internacional dels Arxius>>, <<Ajuda'ns a identificar fotografies 
antigues de Granollers>>, <<Les tertúlies de l'Arxiu>>, <<Vols saber què passava
a Granollers a principis del segle XX?>> / <<Ajuda'ns a identificar fotografies antigues>>”
/ “EXPOSICIONS. <<Dijous, mercat>>”, el rengle,  juny de 2014 Pàgs. 6-9

● “Cursa a les pistes municipals, els anys 60” / “<<Dijous, mercat>>, nova exposició 
a l'Ajuntament”, “L'Arxiu Municipal de Granollers recull fotos i documents d'oficis 
antics”, “Commemoració del Dia Internacional dels Arxius”, GRANOLLERS INFORMA 
[ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS”, juny de 2014 Pàgs. 10-11

● “Els Arxius Comarcal i Municipal obren les portes” / “Exposicions.<<Dijous, 
mercat>>” / “Agenda (dies 9 i 10)”, El 9 Nou, 9 de juny de 2014 Pàgs. 12-14

● “Granollers commemora el Dia Internacional dels Arxius amb una jornada de portes
obertes”, aravallès.cat,  8 de juny  de 2014 Pàg. 15

● “Els arxius de Granollers, oberts a tothom”, NacióGranollers.cat,  8 de juny  
de 2014 Pàg. 16

● “GUIA CULTURAL. DIA Internacional dels Arxius”, “TERTÚLIES de l'Arxiu”, El Tot 
Granollers i Vallès Oriental , del 6 al 12 de juny  de 2014 Pàg. 17

● “Portes obertes a l'Arxiu Municipal de Granollers, amb una mostra de documents 
del mercat” / “<<El mercat a Granollers>>, dins la programació amb motiu del Dia
Internacional dels Arxius”, LaVanguardia.com, 5 de juny de 2014 Pàgs. 18-19

● “Agenda. Dijous 5 <<Vols saber què passava a Granollers a principis del segle 
XX?>>”, El 9 Nou, 2 de juny  de 2014 Pàg. 20

● “Exposició fotogràfica sobre el mercat de Granollers, al vestíbul de l'ajuntament” / 
“Exposicions. <<Dijous, mercat>>”, El 9 Nou, 26 de maig de 2014 Pàgs. 21-22

● “Granollers exposa imatges antigues del mercat”, aravallès.cat, 25 de maig 
de 2014 Pàg. 23

● “171 orfes de guerra a Granollers” / “<<Del pare només tinc dues fotos>> Tres 
persones que van perdre els pares a la Guerra Civil expliquen l'experiència
a Granollers”, El 9 Nou, 23 de maig de 2014 Pàgs. 24-25

● “Granollers escoltarà testimonis de persones que van perdre els pares durant
la Guerra Civil”, el9nou.cat, 19 de maig de 2014 Pàg. 26

● “GUIA CULTURAL. LES TERTÚLIES de l'Arxiu. Sobreviure a la postguerra”, 
El Tot Granollers i Vallès Oriental, del 16 al 22 de maig de 2014 Pàg. 27

● “L'Arxiu de Granollers recull fotos i documents d'oficis antics”, El 9 Nou, 12 de maig 
de 2014 Pàg. 28



● “La tertúlia de l'Arxiu de maig, dedicada als orfes de la Guerra Civil a Granollers”, 
LaVanguardia.com, 9 de maig de 2014 Pàg. 29

● “L'Arxiu Municipal de Granollers recull fotos d'oficis antics”, aravallès.cat, 8 de maig
 de 2014 Pàg. 30

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. <<Vols saber què passava a Granollers a principis 
del segle XX?>> / <<Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers>>, <<Les
tertúlies de l'Arxiu>>” / “EXPOSICIONS. <<Dijous, mercat>>”, el rengle,  maig de 2014 Pàgs. 31-33

● “Foto de la façana del Museu a l'edifici de l'antiga presó” / “Granollers vila oberta 
a la pau. Les Tertúlies de l'Arxiu”, GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL 
DE GRANOLLERS, maig de 2014 Pàgs. 34-35

● “GUIA CULTURAL. DESCRIPCIÓ de correspondència de l'Ajuntament”, El Tot 
Granollers i Vallès Oriental, del 2 al 8 de maig de 2014 Pàg. 36

● “Les primeres emissions de ràdio a Granollers i la creació d'RKOR, a la tertúlia 
de l'Arxiu d'abril”, NacióGranollers.cat , 29 d'abril de 2014 Pàg. 37

● “Les primeres emissions de ràdio a Granollers i la creació d'RKOR, a la tertúlia 
de l'Arxiu d'abril”, aravallès.cat , 27 d'abril de 2014 Pàg. 38

● “GUIA CULTURAL. <<IDENTIFICACIÓ de fotografies antigues de Granollers>>,  
<<TERTÚLIES de l'Arxiu>>”, El Tot Granollers i Vallès Oriental, del 25 d'abril a l'1 
de maig de 2014 Pàg. 39

● “Les tertúlies de l'Arxiu: Les primeres emissions de ràdio a Granollers i la creació
d'RKOR”, LaVanguardia.com, 16 d'abril de 2014 Pàg. 40

● “<<L'antiga estació i el tren>>, fotografies de l'Arxiu Municipal”, El  9 Nou, de l'11 
d'abril al 16 de maig de 2014 Pàg. 41

● “L'Arxiu Municipal de Granollers participa en el projecte Fem memòria”, El Tot 
Granollers i Vallès Oriental, de l'11 al 17 d'abril de 2014 Pàg. 42

● “<<Dijous mercat>>, setena exposició de fotografies de l'Arxiu Municipal 
de Granollers”, LaVanguardia.com, abril-maig de 2014 Pàg. 43

● “Exposicions. Granollers. <<L'antiga estació i el tren>>”, El 9 Nou, 7 d'abril 
de 2014 Pàg. 44

● “Granollers demana als veïns records i fotos de la història del carrer Girona” / 
“S'estrena el documental sobre l'artista Paco Merino” / “Exposicions. Granollers.
<<L'antiga estació i el tren>>”, El 9 Nou, 4 d'abril de 2014 Pàgs. 45-47

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. <<Vols saber què passava a Granollers 
a principis del segle XX?>> / <<Ajuda'ns a identificar fotografies antigues 
de Granollers>> /  <<Les tertúlies de l'Arxiu>>”, “EXPOSICIONS.<<L'antiga estació 
i el tren>>”, el rengle, abril de 2014 Pàgs. 48-50

● “La Unió Liberal, 1895” / “Més de 50 aportacions s'afegeixen al patrimoni 
documental de la ciutat”, “Fotos antigues i dels alumnes del Col·legi L'Estel 
protagonistes d'una exposició sobre el carrer de Girona”, GRANOLLERS INFORMA 
[ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, abril de 2014 Pàgs. 51-52
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