
Granollers, Vila Oberta a la Pau 2020



Commemoració del 82è aniversari  
del bombardeig del 31 de maig de 1938

Us presentem un programa d’activitats per commemorar 
el bombardeig, condicionat per la pandèmia de la Co-
vid-19. Per això, no es podran dur a terme les activitats 
tal com es fa habitualment. 

Però no volem renunciar a commemorar el bombardeig i 
a homenatjar totes les víctimes que va causar, i tampoc a 
continuar difonent el patrimoni documental, gràfic, audio-
visual i arquitectònic que tenim disponible per conèixer la 
història i la memòria d’aquest fet tràgic.  

Per això, us proposem un programa d’activitats que en 
la seva majoria podreu seguir des de casa, que es com-
plementa amb alguna activitat presencial, que farem amb 
aforament limitat i aplicant totes les mesures de seguretat 
necessàries per preservar la salut de tothom.

Aquest programa pot patir modificacions. Informeu-vos 
de les darreres novetats a: 
www.granollers.cat/vilaobertaalapau 

Granollers, Vila Oberta a la Pau 2020

http://www.granollers.cat/vilaobertaalapau


PROGRAMACIÓ 

Dimarts 19 de maig

12 h, a www.granollers.cat/vilaobertaalapau
Presentació del projecte Emocions al vent. Proposta 
d’activitat familiar i per als centres educatius, que convida a ex-
pressar emocions i sentiments en estels penjats a les finestres i 
els balcons.
 
12 h, a www.granollers.cat/arxiu
Presentació del Document del mes. Carta des del front de Ma-
teu Estapé a Josep Guàrdia (27 de desembre de 1938)
 
Dijous 21 de maig

12 h, a www.granollers.cat/vilaobertaalapau
Presentació del vídeo Art i memòria
Una càpsula de l’exposició «Desenrunar emocions. Art i me-
mòria», que va produir el Museu de Granollers l’any 2018 amb 
motiu del 80è aniversari del bombardeig de 1938. Un recull de 
textos breus i imatges que ens apropen a l’entramat fràgil i com-
plex de les emocions sorgides de la memòria de les vivències del 
bombardeig.
 
Divendres 22 de maig

12 h, a www.granollers.cat/vilaobertaalapau
Presentació del vídeo del testimoni de Dolors Herrerías Fer-
nández, víctima del bombardeig. Al llarg de l’entrevista explica 
com va resultar greument ferida quan es trobava a la Porxada 
fent cua per comprar peix.

http://www.granollers.cat/vilaobertaalapau
https://bit.ly/emocionsalvent
http://www.granollers.cat/arxiu
http://www.granollers.cat/vilaobertaalapau
https://www.youtube.com/watch?v=SXSSsMDviy0&feature=youtu.be
http://www.granollers.cat/vilaobertaalapau


Divendres 29 de maig

12 h, a www.granollers.cat/vilaobertaalapau
Presentació del vídeo del testimoni de Concepció Molins Pei-
ró, víctima del bombardeig. En el seu relat explica com l’hospital, 
on treballava com a infermera, va quedar totalment desbordat 
després del bombardeig del 31 de maig. 
 
Divendres 29 i dissabte 30 de maig

19 h, Museu de Granollers (c. Anselm Clavé, 40)
Granollers, ciutat bombardejada. Un itinerari virtual pels espais 
de memòria a càrrec de Cinta Cantarell, historiadora. Entrada 
gratuïta. Aforament limitat.
 
Diumenge 31 de maig

9 h, Cementiri de Granollers 
Acte de commemoració i d’homenatge a les víctimes del 
bombardeig del 31 de maig de 1938.
Aforament limitat.
Confirmeu l’assistència a: protocol@granollers.cat
L’acte serà retransmès en directe per VOTV.
 
12 h, a www.granollers.cat/vilaobertaalapau
Presentació de Memòries del bombardeig. Vídeo que recull 
fragments d’històries de vida. Records, sentiments i emocions 
de les persones que van viure el bombardeig del 31 de maig de 
1938 explicats en primera persona. 

http://www.granollers.cat/vilaobertaalapau
http://www.granollers.cat/vilaobertaalapau
https://www.youtube.com/watch?v=54PUZkzPHg8&feature=youtu.be


Dimarts 2 de juny

12 h, a www.granollers.cat/vilaobertaalapau
Presentació del Document del mes. Relat d’en Josep: El Bom-
bardeig. Les primeres 8 hores després del bombardeig a Grano-
llers, el 31 de maig de 1938. 
 
Divendres 5 de juny

12 h, a www.granollers.cat/vilaobertaalapau
Presentació del vídeo del testimoni de Feli Miyares Morante, 
que explica com va sentir el bombardeig del 31 de maig des de 
casa seva i com va viure aquell dia. 
 
Diumenge 7 de juny

11 h, Trobada al Bosc de la Pau
Lectura de textos i poemes a càrrec de l’Ateneu de Granollers
Aforament limitat. Inscripcions: canjonch@granollers.cat 

Dimarts 9 de juny

Dia Internacional dels Arxius
Mostra de documents sobre el bombardeig
Presentació de l’ampliació del portal de l’Arxiu d’imatges, amb la 
incorporació de films, entrevistes a testimonis i exposicions rela-
cionades amb la Guerra Civil i el bombardeig de Granollers.

http://www.granollers.cat/vilaobertaalapau
http://www.granollers.cat/vilaobertaalapau


EXPOSICIONS

Del 25 al 31 de maig 
Bombardeig i guerra civil
Exposició virtual de fotografies del fons de l’Arxiu, que fa un 
recorregut amb imatges dels fets que van marcar la història de la 
ciutat entre 1936 i 1939.
 
De l’1 al 9 de juny
Granollers 1931-1938
Exposició virtual amb fotografies del fons de l’Arxiu, que presen-
ta una panoràmica de la ciutat des de la proclamació de la Repú-
blica fins al bombardeig de maig de 1938.
 
Ambdues exposicions es podran visitar a:
www.granollers.cat/vila-oberta-la-pau/exposicions

ALTRES PROPOSTES

Cinema Edison
Et porten el cinema a casa. Recomanacions de pel·lícules cada 
dimecres vinculades a la transmissió de records i memòria.

Biblioteques de Granollers
Recull de llibres i cinema, en línia, vinculats a la memòria i la 
Guerra Civil.



RECURSOS PER CONÈIXER EL PATRIMONI  
I LA MEMÒRIA DEL BOMBARDEIG

El bombardeig de Granollers de 1938
El bombardeig de Granollers i les seves conseqüències a través 
de fotografies i imatges en moviment.  

Memòries del bombardeig
Vídeo que recull fragments d’històries de vida. Records, senti-
ments i emocions de les persones que van viure el bombardeig 
del 31 de maig de 1938 explicats en primera persona. 

Secció de Fonts Orals de l’Arxiu Municipal de Granollers
Hi trobareu les entrevistes personals amb  persones que van viu-
re la Guerra Civil i el bombardeig. 

Tour virtual als refugis antiaeris de Granollers
Una eina que permet entrar i fer una passejada virtual pels refu-
gis antiaeris de l’Ajuntament i la plaça Maluquer i Salvador.

Itinerari audioguiat pels espais bombardejats de Granollers
Per fer una passejada pels espais afectats pels bombardejos 
de 31 de maig de 1938 i de gener de 1939. Disponible en cata-
là, castellà, francès i anglès, us el podeu descarregar al telèfon 
mòbil.

31 de maig de 1938, relats d’un bombardeig
Un recull de documents, cartes i imatges entorn del bombardeig 
de 31 de maig que trobareu a l’espai web de l’Arxiu Municipal: 
https://www.granollers.cat/arxiu 

Programa subjecte a modificacions. 
Per més informació: www.granollers.cat/vilaobertaalapau
#bombardeigGranollers #EmocionsalVent

https://www.youtube.com/watch?v=rkxupp8X8J0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=54PUZkzPHg8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-tIGMGbYAJ-jDgdWOLYBHyYOXvRrmPgH
http://www.granollers.cat/vilaobertalapau/toursvirtualsrefugis
https://izi.travel/es/browse/e8dff450-fffc-4184-962f-31de14c93fab?lang=ca
http://arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital/documents.html
http://www.granollers.cat/vilaobertaalapau


Carrer del Rec, 19
Tel. 93 842 68 34

Més informació: 
www.granollers.cat/vilaobertaalapau

canjonch@granollers.cat

Col·laboren:

Ateneu de Granollers 
Cinema Edison 

Biblioteques de Granollers (Twitter, Instagram i Youtube)
Museu de Granollers (Twitter, Instagram, Facebook i Youtube)

Arxiu Municipal de Granollers (Instagram i Youtube)
Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau (Instagram i Twitter)


