
El recull de premsa de l’Arxiu Municipal de Granollers

Any 2014

● “Pastorets per a la història”, el9nou.cat, 16 de desembre de 2014 Pàg. 4

● “L'Arxiu porta a la tertúlia 'Les sagristanetes de les capelles de Granollers' ”, aravalles.cat, 
8 de desembre de 2014 Pàg. 5

● “GUIA CULTURAL. TERTÚLIES de l'Arxiu”, El Tot Granollers i Vallès Oriental, del 5 
a l'11 de desembre de 2014 Pàg. 6

● “Descoberta de la placa de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera el 16 
de gener de 1983” / “Les capelles de la muralla medieval, a la nova exposició d'imatges 
de l'Arxiu Municipal de Granollers” / “Fem Nadal a Granollers:  Visita inaugural a l'exposició 
de fotografies dels fons de l'Arxiu Municipal de Granollers, LES TERTÚLIES DE L'ARXIU, 
EXPOSICIONS <<Les capelles de la muralla>>”, GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS, desembre de 2014 Pàgs. 7-10

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers.
Vols saber què passava a Granollers a principis del segle XX?. Ajuda'ns a identificar fotografies 
antigues de Granollers”, el rengle, desembre de 2014 Pàgs. 11-13

● “Laura i Cisco a Primer de Maig. S'estrena el documental guanyador de la primera
beca Vist per...”, El 9 Nou, 5 de desembre de 2014 Pàg. 14

● “<<Fes Nadal a Granollers>>, lema de les festes nadalenques”, setdies.cat, 2 
de desembre de 2014 Pàg. 15

● “S'estrena 'Camí de Maig', guanyador de la primera beca 'Vist per...' de Cineastes
de Granollers”,  NacioGranollers.cat, 2 de desembre de 2014 Pàg. 16

● “Es presenta el documental guanyador de Vist per...”, El 9 Nou, 1 de desembre 
de 2014 Pàg. 17

● “Tertúlia de l'Arxiu Municipal de Granollers dedicada a les sagristanetes de les capelles” 
/ “<<Les capelles de muralla>>, nova exposició fotogràfica de l'Arxiu Municipal de Granollers”, 
LaVanguardia.com,  novembre-desembre de 2014 Pàgs. 18-19

● “Cincuenta años de la Estación de Renfe”. “LES TERTÚLIES DE L'ARXIU”, El VALLÈS 
DEL S. XXI, novembre de 2014 Pàg. 20

● “25 N Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Documents al web” / “Orgull 
de barri”, GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, 
novembre de 2014 Pàgs. 21-22

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. 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 de Granollers. Vols saber 
què passava a Granollers a principis del segle XX? / “EXPOSICIONS. <<De Macià 
a Tarradellas>>”, el rengle, novembre de 2014 Pàgs. 23-27

● “GUIA CULTURAL. DESCRIPCIÓ de correspondència de l'Ajuntament, de principis
del segle XX”, El Tot Granollers i Vallès Oriental, del 7 al 13 de novembre de 2014 Pàg. 28

● “In_cult 2014: l'impuls d'una xarxa, la dispersió d'arrel i l'agitació cultural”, esquerda. org,
2 de novembre de 2014 Pàg. 29



● “GUIA CULTURAL. IDENTIFICACIÓ de fotografies antigues. TERTÚLIES 
de l'Arxiu”, El Tot Granollers i Vallès Oriental, del 31 d'octubre al 6 de novembre 
de 2014 Pàg. 30 

● “AMGr Activities for the World Day for Audiovisual Heritage”, unesco.org, octubre-
novembre de 2014 Pàg. 31 

● “Granollers permet consultar 2.600 programes de cinema” / “Sant Miquel fa memòria. 
La memòria dels barris de Granollers” / “<<O anàvem al cinema o a ballar>> Caterina Solé 
recorda l'època en què anava cada cap de setmana al cinema a Granollers. Consultes 
de dilluns a divendres. El programa més antic, de 1934. La col·lecció de programes 
de cinema de Granollers, a punt per consultar. Programes fets per diversos il·lustradors” 
/ “Tertúlia”, Lambert Botey,  El 9 Nou, 31 d'octubre de 2014   Pàgs. 32-37

● “L'Arxiu Municipal de Granollers mostra la col·lecció de programes de mà de cinema
d'entre 1934 i 1970”, aravalles.cat, 28 d'octubre de 2014 Pàg. 38

● “Presentació de la col·lecció de programes de mà de cinema de l'Arxiu Municipal
de Granollers, granollersinforma.com, 27 d'octubre de 2014 Pàg. 39

● “<<Al barri ho teníem tot>> Granollers publica la memòria històrica de Can Gili, 
Primer de Maig, Can Bassa i Sant Miquel”, El 9 Nou, 24 d'octubre de 2014 Pàg. 40

● “Presentació de la restauració d'un document de 1714 de l'Arxiu Municipal 
de Granollers” , LaVanguardia.com, 21 d'octubre de 2014 Pàg. 41 

● “GUIA CULTURAL. Presentació del document 1714”, El Tot Granollers i Vallès
Oriental, del 17 al 23 d'octubre de 2014 Pàg. 42

● “El grup Boul Mich, a la tertúlia de novembre de l'Arxiu Municipal de Granollers”, 
LaVanguardia.com, 15 d'octubre de 2014 Pàg. 43

● “Més reptes que recursos fa cent anys a Granollers. L'Arxiu Municipal difon 
els esdeveniments de 1914” / “50 anys després”, Oriol Garangou / “Exposicions. 
<<De Macià a Tarradellas>>”, El 9 Nou, 10 d'octubre de 2014 Pàgs. 44-46

● “Merino, l'art de viure l'art”, NacióGranollers.cat, 9 d'octubre de 2014 Pàgs. 47-48

● “Presentació de la restauració del document de 1714: Respostes a les trenta-tres
preguntes plantejades per l'intendent general de Catalunya al Comú de Granollers”,
NacióGranollers.cat, 6 d'octubre de 2014 Pàg. 49

● “ 'Blau Merino' es projecta dins els Dimarts Singulars de l'AC” / “Exposicions. 
GRANOLLERS. <<De Macià a Tarradellas>>” / “Agenda. Ajuda'ns a identificar fotografies 
antigues de Granollers. Les Tertúlies de l'Arxiu”, El 9 Nou, 6 d'octubre de 2014 Pàgs. 50-52

● “GUIA CULTURAL. TERTULIA. La Modernitat en el Granollers de 1914, 
el bicentenari. DIMARTS Singulars. Blau Merino”, El Tot  Granollers i Vallès Oriental,  
del 3 al 9 d'octubre de 2014 Pàg. 53

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers. 
Les tertúlies de l'Arxiu: La modernitat en el Granollers de 1914, el bicentenari. Vols saber 
què passava a Granollers a principis del segle XX?” / ”Vols saber què passava a Granollers 
a principis del segle XX?” / “Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de Granollers. Vols saber 
què passava a Granollers a principis del segle XX?” / “Vols saber què passava a Granollers 
a principis del segle XX?” / “EXPOSICIONS. <<De Macià a Tarradellas>>”, el rengle, 
octubre de 2014 Pàgs. 54-57



● “Una exposició fotogràfica recupera la memòria col·lectiva del barri de Sant Miquel”,
 GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS, octubre 
de 2014 Pàg. 58

● “Mig segle d'una estació i d'un barri”, el9nou.cat, 2 d'octubre de 2014 Pàg. 59

● “Mig segle d'una estació i d'un barri”, elpuntavui.cat, 2 d'octubre de 2014 Pàg. 60

● “Exposicions. Exposició sobre el 50è aniversari del trasllat de l'estació de Granollers 
al barri de Sant Miquel. <<De Macià a Tarradellas>>, fotografies dels fons de l'Arxiu 
Municipal”, el9nou.cat, setembre-octubre de 2014 Pàg. 61

● “Les tertúlies de l'Arxiu: <<La Modernitat en el Granollers de 1914, el bicentenari>>”, 
LaVanguardia.com,  setembre-octubre de 2014 Pàg. 62 

● “Granollers commemora el 50è aniversari del trasllat de l'estació al barri de Sant
Miquel amb una exposició ”, aravalles.cat, 24 de setembre de 2014 Pàg. 63

● “ONZE DE SETEMBRE 2014”, elpuntavui.cat,  8 de setembre de 2014 Pàg. 64

● “ONZE DE SETEMBRE 2014”, EL9NOU.CAT Vallès Oriental,  8 de setembre 
de 2014 Pàg. 65

● “Els actes de la Diada 2014 a Granollers”, NacióGranollers.cat,  7 de setembre 
de 2014 Pàg. 66

● “DIADA. <<De Macià a Tarradellas>>”, El Tot Granollers i Vallès Oriental, del 5 
a l'11 de setembre de 2014 Pàg. 67

● “PROGRAMACIÓ CULTURAL. Visita inaugural a l'exposició <<De Macià 
a Tarradellas>>”  / ”Equipaments culturals. Horari de setembre i d'hivern. Arxiu Municipal” 
/ “EXPOSICIONS.  Ajuntament de Granollers. <<De Macià a Tarradellas>>”,el rengle, 
setembre de 2014 Pàgs. 68-70

● “El carrer de Marià Maspons i Labrós honora aquest advocat i polític granollerí 
des de 1886” / “<<De Macià a Tarradellas>>, imatges dels anys 20 als 80” / “11
de Setembre. Diada Nacional de Catalunya. <<De Macià a Tarradellas>>”, GRANOLLERS 
INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS,  setembre de 2014 Pàgs. 71-73

● “<<Dijous, mercat>>, fotografies de l'Arxiu Municipal de Granollers”, El 9 Nou,  
juliol-agost de 2014 Pàg. 74

● “<<De Macià a Tarradellas>>, nova exposició fotogràfica de l'Arxiu Municipal
de Granollers”, LaVanguardia.com, juliol-novembre de 2014 Pàg. 75

● “Instants d'un barri singular”, El 9 Nou, 14 de juliol de 2014 Pàg. 76

● “Granollers vol potenciar el sentiment de pertinença als barris” / “Exposicions. 
GRANOLLERS. <<Dijous, mercat>>”, El 9 Nou, 11 de juliol de 2014 Pàgs. 77-78

● “Exposicions. GRANOLLERS. Ajuntament, vestíbul (pl. de la Porxada) <<Dijous,
mercat>>, fotografies de l'Arxiu Municipal de Granollers” , El 9 Nou, 4 de juliol 
de 2014 Pàg. 79

● “Equipaments culturals. Horari d'estiu. Arxiu Municipal”, “EXPOSICIONS. 
Ajuntament de Granollers. <<Dijous, mercat>>”, el rengle,  juliol de 2014 Pàg. 80
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