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s Jornades Europees 
del Patrimoni
a Catalunya 2015

Granollers, del 8 a l’11 d’octubre de 2015

Arxiu Municipal de Granollers
Els oficis del tèxtil a Roca Umbert 
Les fotografies sobre la fàbrica Roca Umbert són un tes-
timoni imprescindible per conèixer com era aquest espai 
actualment rehabilitat i per saber com es treballava dins 
d’aquesta gran fàbrica de cotó, on al llarg de molts anys 
van treballar tants granollerins i granollerines transformant 
les bales de cotó en metres i metres de teles teixides i 
acolorides.
En aquesta ocasió, farem una selecció d’alguns dels oficis 
que hi havia dins de la fàbrica a partir del fons fotogràfic, 

amb la peculiaritat 
que es podrà consul-
tar de dues maneres 
diferents. Per una 
banda, des de la 
nova pàgina web 
de l’Arxiu Municipal 
(arxiufotografic.gra-
nollers.cat), hi haurà 
disponibles tots els 
exemplars vinculats 
a aquesta temàtica i 
de l’altra, es podran 
consultar algunes 
de les fotografies en 
forma d’exposició a 
la façana de la Tèr-
mica, coincidint amb 
els dies d’obertura al 
públic (dissabte, de 
18 a 20 h i diumen-
ge, d’11 a 13).

Cessió de Maria Miralles / Arxiu Municipal de Granollers

Els documents de la tèxtil Viuda Sauquet
L’Arxiu Municipal de Granollers pre-
senta a www.granollers.cat/arxiu els 
catàlegs de la documentació del Fons 
Viuda Sauquet. Fundada el 1919, 
va esdevenir una de les darreres 
empreses tèxtils en funcionament a la 
ciutat, fins al 2013. La documenta-
ció, que dóna testimoni de l’activitat 

industrial de Granollers, va ingressar a l’arxiu per donació 
dels propietaris i, un cop fet el tractament arxivístic dels 
més de 20 metres de documents, es posa a disposició de la 
ciutadania.

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

Museu de Ciències Naturals. La Tela
Carrer de Palaudàries, 102 

93 870 96 51
m.granollers.cn@diba.es

www.museugranollersciencies.org

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 2015

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. 
Un any més, Catalunya i concretament Granollers, es farà 
ressò d’aquesta onada que sacsejarà Europa en un cap de 
setmana ple de tota mena d’activitats gratuïtes amb una clara 
finalitat: descobrir aquest llegat excepcional que és el patri-
moni arquitectònic, industrial i natural, i gaudir-ne.

Museu de Ciències Naturals. La Tela 
Els petits mamífers de la comarca
Dissabte 10 d’octubre, a les 5 de la tarda
La fauna dels boscos forma part del nostre patrimoni biològic. 
Els petits mamífers són difícils d’observar, ja que són d’hàbits 
nocturns o crepusculars. Al taller us ensenyarem com ho fan 
els investigadors per detectar-ne la presència analitzant les 
egagròpiles d’òliba. A partir de les peces de les col·leccions 
del Museu, es classificaran algunes de les espècies de petits 
mamífers de la comarca.

Ratolí de camp mediterrani. Foto: Ignasi Torres MDG CN

Lloc de trobada: Museu de Ciències Naturals de Granollers
Durada: 2 hores. Places limitades a 20 persones 
Cal inscripció prèvia en línia: https://seuelectronica.granollers.cat 
(apartat d’informació pública –catàleg de tràmits – tema inscripcions)

Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Visita teatralitzada a la Tèrmica
Dissabte 10 d’octubre de 2015, a les 8 del vespre
El fogoner, la feina del qual era controlar el vapor de la 
caldera, ens farà un recorregut per l’espai de la Tèrmica. La 
visita a l’anomenat “cor de la fàbrica” ens permetrà descobrir 
com a partir de carbó, fuel i gas es produïa l’electricitat que 
necessitava Roca Umbert per funcionar. 
Tot un repte!

Visita a la Tèrmica. Fons Roca Umbert

Lloc de trobada: La Tèrmica de Roca Umbert
Durada: 1 hora
No cal fer inscripció prèvia

Aj. Montornés i Museu de Granollers 
Telegrafia òptica al Vallès Oriental
Dimarts 6 d’octubre, a les 7 de la tarda 
Conferència “La telegrafia òptica a Catalunya. Un complex 
sistema de comunicació”, a càrrec de Jaume Perarnau, 
director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya.
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Montornès del Vallès  
(av. de la Llibertat, 2)

Dijous 8 d’octubre, a les 8 del vespre
Ponència del Centre d’Estudis de Granollers: “La torre de telè-
graf òptic de Can Casaca de Granollers. Noves aportacions 
arran del document ‘Memoria sobre la rectificación de la li-
nea telegráfica militar de Barcelona á Vich’ (1849)”, a càrrec 
d’Albert Camps, historiador, i Xavier Acosta, arquitecte.
Lloc: Sala d’actes del Museu de Granollers

Diumenge 11 d’octubre, a les 
9 del matí
Matinal per visitar tres torres 
de telegrafia: torre de Can 
Bosquerons (Montornès del 
Vallès), torre de Can Casaca 
(Granollers) i torre de Puiggra-
ciós (Figaró-Montmany).
Es tracta de torres que van 
servir, a la primera meitat del 
segle XIX, per a les comunica-
cions militars entre Barcelona 
i Vic mitjançant missatges 
codificats amb un sistema 
òptic de senyals des d’una 
torre a l’altra.

Foto: Torre de Can Casaca. P. Cornellas

09.00 Sortida de Granollers. Estació d’autobusos, a 
l’avinguda del Parc
09.30 Sortida de Montornès. Marquesina davant de 
l’Ajuntament
10.00 Visita torre de Can Bosquerons (Montornès)
11.00 De nou al bus
11.30 Visita torre de Can Casaca (Granollers)
12.15 De nou al bus
12.45 Visita torre de Puiggraciós (Figaró-Montmany)
13.15 Retorn
13.45 Arribada a Granollers. Estació d’autobusos 
14.15 Arribada a Montornès. Marquesina davant de 
l’Ajuntament

Lloc de trobada: estació d’autobusos, a l’avinguda del Parc
Places limitades. Cal fer inscripció prèvia al Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Bar-
celona: caateeb.vor@apabcn.cat http://www.apabcn.cat/ca_es/
colegi/delegacions/vallesoriental/Pagines/ladelegacio.aspx
Període d’inscripció: del 15 de setembre al 5 d’octubre
Cal portar calçat còmode per caminar i, si escau, aigua, roba 
d’abric i prismàtics. En cas de pluja, la sortida s’ajornarà fins al 
diumenge següent, 18 d’octubre.
En col·laboració amb:


