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· El GRANOLLERS industrial i medieval · 

 ROCA UMBERT FÀBRICA de les ARTS 
 L’ADOBERIA MEDIEVAL – Centre d’interpretació històrica  

 Dissabte 20 de gener del 2018 
 

 Sortida: a les deu (10:00h) del Pg. de Gràcia a la cantonada amb la Gran Via de 
les Corts Catalanes, a la vorera del costat de mar, sota mateix de l’edifici de 
GENERALI. 

 Arribada a la FÀBRICA de les ARTS de Granollers, nominació actual després 
del procés de transformació d’una fàbrica tèxtil en un espai de creació per a 
artistes i professionals, relacionats amb diferents manifestacions artístiques. 
Nosaltres dedicarem, la nostra visita, principalment, a l’emblemàtic recinte de la 
CENTRAL TÈRMICA de ROCA UMBERT, construïda l’any 1951. Allí hi 
veurem audiovisuals i diferents dependències que encara es conserven en perfecte 
estat, com són: les calderes, les turbines, els tubs, els motors i els condensadors, 
que funcionaren des de mitjan segle XX fins al 1991, any en què la fàbrica tèxtil 
va tancar les portes. 
Actualment, n’hi ha molt poques que conservin tot el conjunt, i és per aquest 
motiu que aquesta TÈRMICA és un patrimoni singular i gairebé únic i 
representatiu d’un tipus de producció energètica que va existir al nostre país, i que 
va produir tota l’energia que la fàbrica tèxtil necessitava per posar en marxa les 
màquines i telers.  

 Dinar:    al restaurant el Mirallet,  situat al bell mig de la ciutat. 
 Menú:  1r. Crema de verdures – 2n. Confit d’ànec amb salsa de gerds   

                                            Postres variades – pa, aigua, vi, cava i cafè o infusions i gotes. 

 Tarda:  visita a l'ADOBERIA d’en GINEBREDA, documentada des del segle 
XVI i amb activitat fins el segle XIX. Descoberta a l’any 2005, ha esdevingut 
l’única de la mitja dotzena d'adoberies de la qual es té constància històrica i 
documental que hi havia hagut a la ciutat de Granollers. Actualment, es tracta 
d’una de les adoberies més ben conservades de Catalunya i un dels pocs exemples 
d’arqueologia industrial que s’ha conservat amb prou entitat com per esdevenir un 
espai museogràfic.  
 
 
 
 



 

POL VIATGES,S.L gc md286 
Sant Elies, 11-19 despatx 92 

08006 Barcelona 
Tel.:0034 93 241 41 42 
Fax.:0034 93 414 16 35 

info@polviatges.com 
www.polviatges.com 

 

 
 

 PREU: 69  EUROS 
 

Per a inscripcions cal trucar al 93-241.41.42 de dilluns a dijous de 9:00 a 18:00 h.  
i divendres de 9:00 a 15:00 h – Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 

Per fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del DIVENDRES 12 de gener 
al número de compte següent: 

CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 


