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Jornades Europees 
del Patrimoni
a Catalunya 2018

Granollers, del 12 al 14 d’octubre

Per a més informació:

Museu de Granollers
Carrer d'Anselm Clavé, 40-42

93 842 68 40
museu@ajuntament.granollers.cat

www.museugranollers.cat

Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Carrer de Prat de la Riba, 77

93 861 49 41
rocaumbert@rocaumbert.cat

www.rocaumbert.cat

Arxiu Municipal de Granollers
Carrer de Sant Josep, 7

93 842 67 37 / 93 842 67 62
arxiu@ajuntament.granollers.cat

www.granollers.cat/arxiu



Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya 2018

Les Jornades Europees del Patrimoni van néixer l’any 1991 
per acostar el ciutadà al patrimoni arquitectònic monumental. 
Aquest tresor col·lectiu és palès tant a la realitat més local, no 
menys certa ni de menys interès, com a la dimensió continental. 
El 2018 és l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, un any ple 
d’iniciatives i actes per tot Europa per promoure la participació 
i la descoberta del patrimoni cultural, per fomentar l’intercanvi i 
reforçar el sentiment de pertinença a un espai comú. La comme-
moració, aprovada pel Parlament Europeu i el Consell d’Europa 
el 17 de maig de 2017, vol sensibilitzar la societat sobre la 
història i el llegat cultural compartit i reforçar un sentiment 
d’identitat comú.
Catalunya, i més concretament Granollers, es fa resssò 
d’aquesta onada que saccejarà Europa en un cap de setmana 
ple de tota mena d’activitats gratuïtes..

Arxiu Municipal de Granollers
Des del 8 d’octubre
Document del mes: «Capbreu de Sant Miquel de la parròquia 
de Sant Esteve de Granollers» (1579-1822)
Web de l’Arxiu Municipal de Granollers  
(www.granollers.cat/arxiu)

Dijous 11 d’octubre, a 2/4 de 7 de la tarda 
Les tertúlies de l’Arxiu: «La documentació històrica d’una 
família de Palou»
Antigues escoles de Palou (pg. del Doctor Fàbregas, s/n)

Des de l’11 d’octubre
Mostra de fotografies: «Palou actiu», imatges d’activitats i 
itineraris al Palou del s. XXI, dels fons de l’Arxiu Municipal de 
Granollers
Portal de l’Arxiu Fotogràfic (http://arxiufotografic.granollers.
cat/), amb accés des del web www.granollers.cat/arxiu

Fins al 30 de novembre
Exposició: «Palou, temps enrere», imatges dels fons de l’Arxiu 
Municipal de Granollers
Ajuntament de Granollers (pl. de la Porxada, 6, planta baixa)

Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Dissabte 13 d’octubre, a les 7 i a les 8 del vespre
Visita teatralitzada a la Tèrmica
El fogoner, que era qui controlava el vapor de la caldera, ens 
farà un recorregut per l’espai de la Tèrmica on tantes hores hi 
havia passat vigilant les màquines.
La visita ens permetrà descobrir com a partir de carbó, fuel i 
gas es produïa l’electricitat que necessitava Roca Umbert per 
funcionar.
Tot un repte!
A càrrec de Jaume Amatller Serra, en Notxa

Lloc de trobada: La Tèrmica 
Dins el recinte de Roca Umbert Fàbrica de les Art. c. Prat de 
la Riba, 77
Durada: 1 hora
Inscripcions a: www.rocaumbert.cat o al correu info@rocaum-
bert.cat

Palou, 2012. Fotografia de Pere Cornellas /
Fons Ajuntament de Granollers /Arxiu Municipal de Granollers

La Tèrmica. Fons Roca Umbert

Acabada la visita, el Bar de Roca Umbert ofereix gratuïtament una 
beguda refrescant típica de l’època als visitants. Qui vulgui, pot 
quedar-se a menjar tapes inspirades en la fàbrica al bar de Roca 
Umbert. Aforament limitat. Reserva prèvia recomanada al correu 
rocaumbertbar@gmail.com
Preu de quatre tapes: 9 euros (begudes no incloses)

Museu de Granollers 
Diumenge, 14 d’octubre, a les 11 del matí
La Muralla 
Granollers va estar envoltada de muralles des de finals del 
segle XIII fins a mitjan segle XIX. A Mitjan s. XIV es cons-
truïren murs, fossats, corredossos i torres a la fortificació.
Enguany, per a participar amb l’Any Europeu del Patrimoni 
Cultural, proposem aquest itinerari comentat a l’entorn de 
la muralla medieval. L’inici serà a l’Adoberia dels Gine-
breda i finalitzarà a la plaça de l’església, seguint-ne el 
perímetre, d’uns 800 metres, i passant pels corredossos, 
alguns oberts per a aquesta ocasió. 

Guiatge a càrrec de la Cinta Cantarell, historiadora de l’art

Amb la participació d’alumnes de l’Escola Municipal – 
Conservatori de Música Josep M. Ruera i de la ballarina 
Nora Baylac

Lloc de trobada: L’Adoberia dels Ginebreda. Centre 
d’interpretació històrica del Granollers medieval
Pl. de l’Església, 7
Durada: 2 hores
No cal fer inscripció prèvia 

Corredós Jaume Camp i Lloreda. Fons MDG


