
El recull de premsa de l’Arxiu Municipal de Granollers

Any 2013

● “Programació cultural (2 de juliol). Ajuda'ns a identificar fotografies antigues de 
Granollers. Grup de treball” / “Equipaments culturals. Horari d'estiu” / “Exposicions.
Ajuntament de Granollers. Granollers 1931-1938”, el rengle, juliol de 2013 Pàgs. 1-2

● “Notícies de l'Arxiu Municipal de Granollers”, Butlletí informatiu de l'Arxiu
Comarcal del Vallès Oriental, juny de 2013 Pàgs. 3-4

● “Del Granollers d'abans de la guerra”, Revista del Vallès, 14 de juny de 2013 Pàg. 5

● “<<Tireu confits que són podrits>>. Maria Assumpció Ruera explica com era 
la vida a Granollers abans del bombardeig de 1938” / “Documents inèdits” / 
“Exposicions”, EL 9 NOU, 7 de juny de 2013 Pàg. 6

● “Granollers mostra els arxius del Bombardeig i de Josep Maria Ruera” / “Notícies 
relacionades”, NacióGranollers.cat,  6 de juny de 2013 Pàgs. 7-8

● “Mostra de documents i tertúlia amb motiu del Dia Internacional dels Arxius”, 
vallesos.cat, 5 de juny de 2013 Pàg. 9

● “Mussche, patrimoni de Granollers” / “Fa 75 anys, sota les bombes” / “Agenda (5
i 6 de juny)”, EL 9 NOU, 3 de juny de 2013 Pàgs. 10-12

● “Exposicions. Ajuntament de Granollers. Granollers 1931-1938” / “Programació 
cultural (5 i 6 de juny). Dia Internacional dels Arxius”, el rengle, juny de 2013 Pàg. 13

● “Cinquanta testimonis parlen de la Guerra Civil”, GRANOLLERS INFORMA  
[ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS ] , juny de 2013 Pàg. 14

● “75è aniversari del Bombardeig de Granollers”, El Tot Granollers i Vallès
Oriental, del 31 de maig al 6 de juny de 2013 Pàg. 15

● “Granollers no oblida el bombardeig” / “<<Avui la teva cosina ha anat a la
cua de les faves i des d'aleshores no en sabem res>> Relat del bombardeig a
partir d'una entrevista feta a un testimoni, Rosita Bellavista, i dipositada a l'Arxiu
Municipal de Granollers (L.Botey i A. Maimir)” / “Telegrames de condol pels morts
del bombardeig de Granollers l'any 1938 (M. Rubirola, 2012)”, NacióGranollers.cat, 
31 de maig de 2013 Pàgs. 16-25



● “L'Ajuntament de Granollers homenatja testimonis de la Guerra Civil”, El Tot 
Granollers i Vallès Oriental, del 24 al 30 de maig de 2013 Pàg. 26

● “La ciutat homenatja els testimonis de la Guerra Civil”, Línia Vallès, 17 de maig 
de 2013 Pàg. 27

● “Agraïment als testimonis de la Guerra Civil”, Revista del Vallès, 17 de maig de 
2013 Pàg. 28

● “Les veus que van trencar el silenci” / “Repàs en imatges de la vida a Granollers 
als anys 30”, EL 9 NOU, 17 de maig de 2013 Pàg. 29

● “Les veus dels testimonis de la Guerra Civil a Granollers”, NacióGranollers.cat, 
16 de maig de 2013 Pàg. 30

● “L'Arxiu Municipal de Granollers busca persones amb ganes de descobrir història
local”, NacióGranollers.cat, 11 d'abril de 2013 Pàg. 31

● “El patrimoni documental de la ciutat ha incorporat més de trenta aportacions 
durant l'últim any” / “L'Arxiu Municipal busca persones amb ganes de descobrir 
història local”, GRANOLLERS INFORMA [ BUTLLETÍ MUNICIPAL DE GRANOLLERS ]
, abril de 2013 Pàg. 32

● “Es projecta el film 'Granollers industrial' ”, EL 9 NOU, 11 de març de 2013 Pàg. 33

● “Més de 30 donacions al patrimoni documental de Granollers”, Revista del Vallès,    
1 de març de 2013 Pàg. 34

● “Granollers rep 32 donacions durant el 2012”, el10, 25 de febrer de 2013 Pàg. 35

● “Acte d'agraïment per les donacions i cessions incorporades al patrimoni 
documental de la ciutat durant l'any passat”, Revista del Vallès, 22 de febrer de 
2013 Pàg. 36

● “L'Arxiu de Granollers rep una trentena de donacions més en un any”, EL 9 NOU, 
22 de febrer de 2013 Pàg. 37

● “Més de 30 donacions van ampliar el patrimoni documental de Granollers el 
2012”, NacióGranollers.cat, 20 de febrer de 2013 Pàg. 38
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Granollers mostra els arxius del Bombardeig i de Josep Maria 
Ruera

La ciutat commemora així el Dia Internacional dels Arxius 

Granollers mostra arxius del Bombardeig en el dia Internacional dels Arxius Foto: Aj.Granollers

L'Arxiu Municipal de Granollers acull aquests dimecres i dijous, dia 5 i 6 de juny 
respectivament, dues activitats programades amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, 
una jornada que es commemora a nivell mundial el 9 de juny. La ciutat celebra, d'aquesta 
manera, el dia instaurat pel Consell Internacional d’Arxius per commemorar la fundació 
d’aquest organisme l’any 1948, a Paris.

Les activitats programades per a la celebració d'aquesta efemèride s'emmarquen en la 
commemoració del 75è aniversari del bombardeig de Granollers durant la Guerra Civil, el 
31 de maig de 1938. L'activitat consta d'una mostra de documents històrics i d'una 
tertúlia, vinculades, a més, a la figura del músic i compositor Josep Maria Ruera, de qui 
enguany es commemora el 25è aniversari de la seva mort, també un 31 de maig.

Mostra de documents i tertúlia
Aquest dimecres, dia 5 de juny, i el dijous, dia 6 de juny, l'Arxiu mostra un seguit de 
documents al voltant del bombardeig i, també, documents personals del músic Josep 
Maria Ruera. L'horari és de 16h a 18.30h, dimecres, i d'11h a 13h, dijous. L'Arxiu permet 
veure la selecció de documents representatius d'un dels episodis més tràgics del passat de 
Granollers.

El dijous, dia 6 de juny, de cinc a dos quarts de set de la tarda, Granollers acull la tertúlia 
"La vida quotidiana a Granollers abans del bombardeig", amb la presència de Maria 
Assumpció Ruera Casademunt, filla de Josep Maria Ruera. A la tertúlia es parlarà sobre la 
vida a Granollers abans del bombardeig i tot el que va representar aquell tràgic 
esdeveniment per a la vida granollerina.



Notícies relacionades

 

11/04/2013 12:00/L'Arxiu Municipal de Granollers busca persones amb ganes de descobrir història 
local 

 

20/02/2013 20:00/Més de 30 donacions van ampliar el patrimoni documental de Granollers el 2012 

 

 

08/03/2012 12:15/L'Arxiu Municipal de Granollers s'engrandeix amb 2.600 documents 

 

25/11/2011 18:15/Lambert Botey cedeix nou dels seus films a l'Arxiu de Granollers 

http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/16256/arxiu/municipal/granollers/busca/persones/amb/ganes/descobrir/historia/local
http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/12004/lambert/botey/cedeix/nou/dels/seus/films/arxiu/granollers
http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/12004/lambert/botey/cedeix/nou/dels/seus/films/arxiu/granollers
http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/12729/arxiu/municipal/granollers/engrandeix/amb/2600/documents
http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/12729/arxiu/municipal/granollers/engrandeix/amb/2600/documents
http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/15686/30/donacions/van/ampliar/patrimoni/documental/granollers/2012
http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/15686/30/donacions/van/ampliar/patrimoni/documental/granollers/2012
http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/16256/arxiu/municipal/granollers/busca/persones/amb/ganes/descobrir/historia/local
http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/16256/arxiu/municipal/granollers/busca/persones/amb/ganes/descobrir/historia/local


Mostra de documents i tertúlia amb motiu del Dia
Internacional dels Arxius

Aquests dimecres i dijous, 5 i 6 de juny, l'Arxiu Municipal de Granollers (carrer de Sant Josep, 7) 
acollirà dues activitats programades amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, que es 
commemora el 9 de juny. D’aquesta manera, se celebrarà el dia instaurat pel Consell Internacional 
d’Arxius per commemorar la fundació d’aquest organisme, l’any 1948, a Paris.

En aquesta ocasió, les activitats programades s’emmarquen en la commemoració del 75è aniversari 
del bombardeig de Granollers durant la Guerra Civil, el 31 de maig de 1938. Es tracta d’una 
mostra de documents i d’una tertúlia, vinculades, a més, a la figura del músic i compositor Josep 
Maria Ruera, coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort -també el 31 de maig-, l’any 1988, a 
Granollers.

Aquesta és la programació:
•5 de juny, de 16 a 18.30, i 6 de juny, d’11 a 13 hores. Mostra de documents al voltant del 
bombardeig i documents del músic Josep Maria Ruera.

Vine a visitar l’Arxiu i a veure-hi la selecció de documents representatius d’un dels episodis més  
tràgics del passat de Granollers; descobreix la repercussió del bombardeig dies després dels fets.  
També podràs escoltar les entrevistes realitzades a persones que van viure aquests fets i conèixer  
alguns documents personals del músic granollerí Josep Maria Ruera.
• 6 de juny, de 17 a 18.30 hores. Tertúlia “La vida quotidiana a Granollers abans del bombardeig” 
amb la presència de Maria Assumpció Ruera Casademunt, filla de Josep Maria Ruera.
Tertúlia sobre com es vivia a Granollers abans del bombardeig i tot el que va representar aquell  
tràgic esdeveniment per a la vida granollerina, amb el testimoni de Maria Assumpció Ruera  
Casademunt, filla d’un granollerí il·lustre, el músic Josep Maria Ruera.

Object 1













Bombardeig de Granollers AJ. GRANOLLERS

Actual

-> Aquest divendres, acte memorial d’homenatge a les víctimes

         75è aniversari del Bombardeig de Granollersmemòria històrica

El dia 31 de maig a les 9 i cinc minuts 
del matí de 1938, l’aviació feixista va 
protagonitzar un dels actes més cru-
ents de la guerra, en bombardejar el 
centre de Granollers. Era una hora en 
què era típic que la gent fes cua per 
a proveir-se d’aliments. Dues-centes 
vint-i-quatre persones van morir i mol-
tes més van resultar ferides.

Aquest divendres, dia 31 de maig, es 
compleix el 75è aniversari d’aquests 
fets. Per aquest motiu des de fa setma-
nes i en els propers dies s’organitzen 
diverses activitats, exposicions, ... de 
record d’aquest esdeveniment històric 
que va marcar tota una ciutat.  

Aquests són els propers actes:

Divendres, 31 de maig

9 h. Acte memorial d’homenatge a les 
víctimes del bombardeig. Al Cementiri 
de Granollers.

10 h. Miniatures per la Pau. Activitat 
amb els centres educatius de Gra-

nollers. Animació a càrrec del grup 
El Tramvia Blanc. A la plaça de la 
Porxada.

17 h. Els petits canten Ruera. Activitat 
amb alumnes de 1r i 2n de primària 
de l’Escola Pereanton i l’Escola Muni-
cipal de Música Josep Maria Ruera. A 
la plaça de la Porxada.

De 17 h a 20 h. Portes obertes al Re-
fugi de la plaça Maluquer i Salvador 
el dia 31 de maig

18.30 h. Ballada de sardanes amb la 
Cobla Jovenívola de Sabadell. Interpre-
tació, entre d’altres, de les sardanes 
Sota la parra i A l’entorn de la Porxada, 
del mestre Ruera.

20 h. Presentació del llibre El que mou 
el món, de Kirmen Uribe, una novel·la 
basada en la història real d’una nena 
basca acollida a casa de l’escriptor bel-
ga Robert Mussche, durant la Guerra 
Civil espanyola. Amb la presència de 
l’autor. A Can Jonch, Centre de Cultu-
ra per la Pau.

Dissabte, 1 de juny

18.30 h. Xerrada-debat: 31 de maig 
1938 - 2013. 75è aniversari del bom-
bardeig de Granollers. Hi intervendran: 
Rolando Daguerra, Associació l’Altra 
Itàlia; Jaume Assens, advocat, i Xavier 
Domènech, historiador. Al Restaurant 
Anònims.

Diumenge, 2 de juny

10 h. Caminada popular al Bosc de la 
Pau. Sortida des de Can Jonch. Centre 
de Cultura per la Pau.

Dimecres, 5 de juny, de 16 a 18.30h
Dijous, 6 de juny, d’11 a 13.30 h

Mostra de documents de l’Arxiu Mu-
nicipal de Granollers. Selecció de 
documents relatius al bombardeig i 
documents personals inèdits del músic 
Josep Maria Ruera. A l’Arxiu Municipal 
de Granollers.

Dijous, 6 de juny

17 h. Tertúlia: La vida quotidiana a 
Granollers abans del bombardeig, amb 
Maria Assumpció Ruera Casademunt, 
filla de Josep Maria Ruera. A l’Arxiu 
Municipal de Granollers.

EXPOSICIONS

Dibuixos dels nens durant la Repúbli-
ca. La ciutat i la guerra. Amb textos de 
Joan Triadú. Al Museu de Granollers. 
Fins al 30 de juny.

Catalunya bombardejada. Bombar-
deigs a ciutats i pobles catalans (1936 
- 19399. A Can Jonch. Centre de Cul-
tura per la Pau. Fins al 20 de juny

Granollers 1931-1938. A l’Ajuntament 
de Granollers. Fins al 16 d’agost.







Telegrames de condol pels morts del 
bombardeig de Granollers l'any 1938

REPORTATGE: La ciutat va rebre desenes de mostres de rebuig a l'atac aeri,  
algunes de les quals provenien d'altres ajuntaments del Vallès Oriental

Amb els 22 mesos de lluita que portem contra la fera feixista hem sentit la indignació i la  
repugnància pels procediments emprats pels traïdors, i avui, si hi cap, la sentim amb més  
intensitat, en veure que la capitanitat de la nostra comarca ha estat víctima d'una de les  
mes greus agressions; essent gran el nombre de morts i ferits. Sentim com vosaltres  
mateixos la ferida que heu rebut". Castellterçol expressava així la seva indignació a 
l'Ajuntament de Granollers pel bombardeig feixista que havia patit, el 31 de maig de 1938, 
la capital de la comarca. El telegrama el va firmar el llavors alcalde del municipi, Isidre 
Vallmitjana i Mora, i va sortir del despatx del batlle republicà l'endemà, l'1 de juny, poques 
hores després de la matança aèria que va acabar amb la vida d'un mínim de 224 
persones i 165 ferits. Tot i que els dies i mesos posteriors s'emportarien més vides 
granollerines, que no van poder superar les ferides provocades pels 750 quilograms de 
metralla que van etzibar els cinc avions Savoia S-79 propietat de l'exèrcit italià sobre el 
centre de la ciutat. Les reaccions, indignades i sentides, d'arreu del país, i fins i tot de fora 
de les nostres fronteres, es van alçar com un clam.

El llavors alcalde de la ciutat, Pere Iglesies, va ser el receptor de les desenes de mostres 
de condol que van arribar a la ciutat, provinents de Mèxic, Anglaterra, Perpinyà i de la 
pròpia comarca entre d'altres. Les poblacions properes, colpejades doblement per la 
cruesa de la guerra i per l'atac a la seva capital, no van dubtar en mostrar la seva 
solidaritat. La prova en són els telegrames guardats curosament dins l'Arxiu Municipal de 
Granollers. Reposen dins una carpeta clara, esperant les consultes, i revelant els 
sentiments d'una època convulsa, violenta i injusta, que va atacar durament els ciutadans 
del Vallès Oriental.

Aquí, i gràcies a la gentilesa de l'equipament públic, en mostrem una petita part que fa 
referència directa a la historia de la nostra comarca i a les seves poblacions:

http://www.alcaldesialcaldessesdelvallesoriental.net/ficha.php?id_alcalde=65&&menu_alcalde=0
http://www.alcaldesialcaldessesdelvallesoriental.net/ficha.php?id_alcalde=65&&menu_alcalde=0
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.granollers.cat%2Fajuntament%2Farxiu-municipal-granollers-amgr&ei=TZjHT_n0MObB0QX6t92nDw&usg=AFQjCNEzuGF8Agbrz2Qs-u_6mZgpolIc9A&sig2=w8gAU6zCGm-Sz3H1nLZeUA
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.granollers.cat%2Fajuntament%2Farxiu-municipal-granollers-amgr&ei=TZjHT_n0MObB0QX6t92nDw&usg=AFQjCNEzuGF8Agbrz2Qs-u_6mZgpolIc9A&sig2=w8gAU6zCGm-Sz3H1nLZeUA
http://www.alcaldesialcaldessesdelvallesoriental.net/ficha.php?id_alcalde=509&&menu_alcalde=0


El telegrama sentit, que va enviar Castellterçol l'1 de juny de 1938. Foto: Arxiu Municipal de Granollers. 

Paraules com brutal, impressionant, injustificat, criminal, bàrbar, o expressions com 
"tragèdia humana", es repeteixen sense aturador a les pàgines impremtades amb ràbia. 
Pels que ho van viure en pròpia pell i encara recorden, aquella escena terrible no es pot 
esvair.

Tot just un infant, Jordi Baulies i Cortal explica dins el projecte digital MEMORO com les 
bombes llançades van caure sobre el centre neuràlgic de la població, ple de ciutadans 

http://www.memoro.org/es-ca/ricerca.php


que procuraven iniciar el seu dia amb normalitat, i sense encertar cap dels centres que 
podien ser "estratègics" per la guerra. Per ell, va ser, ni més ni menys, que una 
demostració "exemple del què podia passar", referint-se a l'avanç de les tropes feixistes al 
front. La mateixa percepció la compartia en aquella època l'alcalde de Palautordera Joan 
Colomer i Prat, que va enviar una missiva a Iglesies clamant contra una agressió que tenia 
per objectiu "donar satisfacció al seu instint criminal segant la vida dels innocents", segons 
les seves paraules. 

Joan Colomer escriu al seu amic Pere Iglesies, alcalde de Granollers. Foto: Arxiu Municipal de Granollers

http://www.alcaldesialcaldessesdelvallesoriental.net/ficha.php?id_alcalde=889&&menu_alcalde=0
http://www.alcaldesialcaldessesdelvallesoriental.net/ficha.php?id_alcalde=889&&menu_alcalde=0


Una ciutat valenta. Així era Granollers, que en aquells moments tenia 14.000 habitants, 
per l'Ajuntament de Caldes de Montbui. El seu telegrama s'afegeix als enviats pels 
ajuntaments de Vilamajor i Montmeló, que tot condemnant el bombardeig, es van mostrar 
en disposició per ajudar en tot el que calgués a la ciutat afligida.

 
Caldes de Montbui va acordar en sessió plenària transmetre el condol. Foto: Arxiu Municipal de Granollers 



L'Ajuntament de Montmeló també es va solidaritzar amb la ciutat. Foto: Arxiu Municipal de Granollers.



Vilamajor qualifica de 'criminal' el bomardeig al centre de Granollers. Foto: Arxiu Municipal de Granollers  

La mateixa visió d'atac indiscriminat la va tenir el periodista Ferran Salamero, del diari La 
Vanguàrdia. El corresponsal a la població va ser l'encarregat de transmetre la crònica per 
telèfon a la capçalera, que l'1 de juny del 1938 obria la seva portada amb un editorial on 
expressava que "Granollers es un pequeño pueblo catalán, pacífico y alegre, alejado de  
todo contacto directo con la guerra. La prueba más patente es que el bombardeo que  
ayer sufrió fue su bautismo de sangre. Es decir, en veintidós meses los traidores que han  
escudriñado todos los rincones donde pudiera alojarse algo, que se pareciera a objetivo  
militar no habían encontrado pretexto alguno para fijarse en Granollers. Nó los había ayer 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/06/03/pagina-1/33126415/pdf.html?search=Bombardeo%20Granollers


tampoco y la condición de las víctimas acusa bien a las claras que, no los había, ni los  
buscaban, ni pretendían.excusarse ,en ellos. Mujeres y niños, mercados y escuelas.  
Estas son las víctimas y estos son los lugares donde se encontraban. Dejaron caer las  
bombas sobre el casco de la población que a cuatro mil metros de altura debe de  
aparecer no más grande que un puño. Y pudieron irse con la conciencia tranquila de  
haber cumplido el propósito que llevaban".

El text es refereix als indicis de les activitats quintacolumnites a la ciutat, un aspecte que 
també evoca el supervivent Emili Ramon, i al que també fan referència els telegrames 
emesos pels Sindicats d'Oficis Varis d'UGT de Cardedeu i Vilanova del Vallès. 

 
El S.O.V de Cardedeu anima a lluitar contra els 'emboscats'. Foto: Arxiu Municipal de Granollers 

http://www.xtec.cat/serveis/crp/a8930013/bombardeig/testimonis.pdf


La nota enviada des del S.O.V de Vilanova demana coratge. Foto: Arxiu Municipal de Granollers

L'atac, com ja es conegut per tothom, es va efectuar a les 09:05 del matí. I va durar poc 
més d'un minut. Després, entre la pols i el pànic, va sorgir la duresa de la mort, i l'impacte 
de les gairebé 400 víctimes. Silenciosa, com les sirenes d'alarma que no van sonar per 
alertar els ciutadans, es va imposar segant d'arrel les esperances i les vides de tot un 
poble. Almenys 80 edificis van quedar reduïts al no res. 
74 anys després, Granollers segueix recordant aquell minut fatídic. Fent secundari el fet de si 
l'atac va ser indiscriminat i dirigit cap a la població, o si va ser un error de l'aviació italiana 
que no va encertar els objectius estratègics que custodiava la ciutat. Avui Granollers 
prioritza el diàleg, i el record. I la solidaritat amb les víctimes de les guerres actuals, un 
aspecte que com es veu a les cartes publicades, ja es va exercir a la comarca l'any 1938.

http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/13488&passaact=1


Exposició Catalunya  
bombardejada

-> Fins al 20 de juny, a Can Jonch

Can Jonch. Centre de Cultura per la 
Pau acull, fins al 20 de juny, l’ex-
posició “Catalunya bombardejada. 
Bombardeigs a ciutats i pobles cata-
lans (1936-1939)”. 

Es tracta d’una exposició itinerant, pro-
duïda pel Memorial Democràtic, que 
des del 2012 va per tot Catalunya per 
vommemorar els 75 anys dels primers 
bombardejos sobre pobles i ciutats 
catalanes que es van iniciar el 1937. 

Hi ha un plafó dedicat al bombardeig 
de Granollers, que després de Bar-
celona i Figueres, és la ciutat amb 
més morts per bombardejos durant la 
Guerra Civil.

-> Una ruta pels indrets bombardejats,
aquest diumenge

                      L’Ajuntament de Granollers 
homenatja testimonis de la Guerra Civil
memòria històrica

El proper 31 de maig es compleix el 
75è aniversari del bombardeig de Gra-
nollers, a càrrec de l’aviació feixista. 
Es calcula que 224 persones van morir 
i prop de dues-centes van ser ferides.

Per recordar aquells fets, quaranta-
quatre persones han volgut donar el 
seu testimoni de com van viure la 
Guerra Civil i la postguerra.

Les seves reflexions i records estan 
recollides en el projecte Fonts Orals 
de l’Arxiu Municipal i des de l’Ajun-
tament de Granollers s’ha volgut fer 
un agraïment públic, al qual hi han 
assistit els mateixos protagonistes, 
familiars i amics.

PROPERS ACTES

Dijous, 23 de maig.
20 h, al Centre Cultural. Passi del Do-
cumental Canciones para después de 
una guerra de Basilio Martín Patino. 
Organitza: Cine Club de l’Associació 
Cultural de Granollers.
Centre Cultural

DISSABTE, 25 DE MAIG
Cursa dels 10 km de Granollers
A les 17 h, curses infantils
A les 19 h, cursa d’adults
Organitza: Xics de Granollers i Club 
Triatló de Granollers.
Pistes d’atletisme

DIUMENGE, 26 DE MAIG
De 12 a 14 h. Granollers, ciutat bom-
bardejada. Visita guiada a alguns dels 
indrets bombardejats de la ciutat. 
Entrada al refugi de la pl. Maluquer 
i Salvador i itinerari guiat fins a Can 
Jonch. Centre de Cultura per la Pau.
Preu: 4 € per persona. Places limita-
des. Cal fer reserva prèvia al Museu.
Inici del recorregut: Museu de Gra-
nollers 

DIJOUS, 30 DE MAIG
10.30 h, a la Sala Francesc Tarafa. 
Maig del 38. Música per al record. 
Peces de música del mestre Ruera 
interpretades per alumnes de l’Escola 
Municipal de Música. Conduïran l’ac-
te Anna M. Piera (musicòloga) i Joan 
Garriga (historiador). 

Testimonis de la Guerra Civil AJ. GRANOLLERS

Exposició a l’Ajuntament

Granollers 1931-1938, és l’exposició 
que es pot visitar fins al 16 d’agost 
a la planta baixa de l’Ajuntament de 
Granollers. 
La mostra està formada per 14 fotogra-
fies de l’Arxiu Municipal, dels fotògrafs 
Josep Bosch, Joan Canal, Joan Guàrdia 
i Llobet i Font, imatges que formen 
part del Fons de l’Ajuntament de Gra-
nollers, del Fons Foto Bosch i de la 
Col·lecció Josep Garrell i Soto, que 
mostren imatges de l’època.

Entre d’altres, es pot trobar l’estació 
del tren de França, la proclamació de 
la II República, el mercat, el Grup 
Escolar Concepció Arenal, l’equip de 
bàsquet femení, la I Volta a Grano-
llers d’Atletisme. També, els fets de 
l’octubre de 1934, l’homenatge a Pau 
Casals, els primers moviments anti-
feixistes, la Marxa de la Columna del 
Vallès Oriental i la Porxada bombarde-
jada el 31 de maig de 1938.









Les veus dels testimonis de la Guerra Civil a 
Granollers
Catorze fotografies de l'Arxiu Municipal mostren la vida a la ciutat entre els anys 1931 i 1938

 
Testimonis i familiar que han participat al projecte Fonts Orals. Foto: Toni Torrillas

El relat en primera persona del fets viscuts durant la Guerra Civil i el bombardeig de 
Granollers del 31 de maig de 1938, que va provocar uns 224 morts i 165 ferits, té un gran 
valor històric i social. Quaranta-quatre persones han explicat i recordat les sensacions, els 
fets i el terror que envolta la guerra. Són granollerins que van viure la Guerra Civil i la 
postguerra. El seu testimoni és la memòria històrica que cal preservar, i per això ha 
quedat enregistrada a través d'entrevistes fetes des de l'any 2009 i que estan recollides 
en el projecte Fonts Orals de l'Arxiu Municipal de Granollers.

L'Ajuntament, dins de la programació Granollers vila oberta a la Pau, per commemorar els 
75 anys del bombardeig, ha volgut agrair tots aquests testimonis, i ho ha fet en un acte de 
reconeixement celebrat aquest dimecres al vespre a la sala de plens. Hi ha participat bona 
part dels testimonis i familiars. L'alcalde, Josep Mayoral, ha recordat que "Granollers és la 
ciutat que té per bandera el 'mai més'. Tenim un compromís amb la pau i ho diem amb la 
veu ben alta."

Exposició 'Granollers 1931-1938'
Aprofitant l’avinentesa, els testimonis han visitat la nova exposició de l'Ajuntament, que 
mostra la vida al carrer entre la República i la Guerra Civil. Granollers 1931-1938 es pot 
visitar fins al 16 d’agost a la planta baixa de l'Ajuntament, a la Porxada. La mostra també 
convida a la ciutadania a aportar imatges d’aquesta època a l'Arxiu Municipal. En aquesta 
exposició, es mostren 14 fotografies de l'Arxiu Municipal, dels fotògrafs Josep Bosch, 
Joan Canal, Joan Guàrdia i Llobet i Font, imatges que formen part del Fons de 
l'Ajuntament de Granollers, del Fons Foto Bosch i de la Col·lecció Josep Garrell i Soto. 
Il·lustren l'estació del tren de França, la proclamació de la II República, el mercat, el Grup 
Escolar Concepció Arenal, l'equip de bàsquet femení, la I Volta a Granollers d'Atletisme i 
la celebració del dia de la mare, durant aquell període. També, els fets de l'octubre de 
1934, l'homenatge a Pau Casals, els primers moviments antifeixistes, la Marxa de la 
Columna del Vallès Oriental i la Porxada bombardejada el 31 de maig de 1938.

http://www.granollers.cat/can-jonch/granollers-bombardeig-31-maig-1938
http://www.granollers.cat/can-jonch/granollers-bombardeig-31-maig-1938
http://www.granollers.cat/arxiu


L'Arxiu Municipal de Granollers busca 
persones amb ganes de descobrir història 
local
Crearà un grup de voluntariat per col·laborar en la descripció de documentació  
antiga

 
Correspondència de l'Ajuntament de l'any 1914. Foto: Aj. Granollers

L'Arxiu Municipal de Granollers busca persones amb ganes de descobrir història local. Del 
18 d'abril al 20 de juny, cada dijous, de les cinc de la tarda a dos quarts de set, qui vulgui 
ajudar a descriure la correspondència de l'Ajuntament de principis del segle passat podrà 
anar a l'Arxiu, al carrer de Sant Josep 7. S'hi crearà un grup de voluntaris disposats a 
col·laborar en aquesta descripció de documentació antiga. Cal, però, inscriure's, 
prèviament, trucant al telèfon 93 842 67 37 o enviant un correu electrònic a l'adreça 
arxiu@ajuntament.granollers.cat, perquè les places són limitades.

Aquesta activitat s'iniciarà amb la descripció de la correspondència de l'Ajuntament de 
l'any 1914. Per tant, les persones amb ganes de descobrir què passava al Consistori, com 
es vivia a la ciutat, quins esdeveniments hi van succeir o quines activitats es realitzaven 
aquells anys podran satisfer la seva curiositat en aquestes trobades. Hi podran llegir 
documentació de gran interès que permetrà descobrir episodis diversos de la història 
local.

mailto:arxiu@ajuntament.granollers.cat














Més de 30 donacions van ampliar el patrimoni 
documental de Granollers el 2012
Totes les aportacions estan a l'abast dels ciutadans a l'Arxiu Municipal,  
l'Hemeroteca Josep Móra i el Museu de la ciutat

 
Les persones que han fet donació de documentació, reunides aquest dimecres. Foto: Aj. Granollers

L'Ajuntament de Granollers va rebre durant l’any passat 32 donacions de 29 persones i 1 entitat. Es 
tracta de documents diversos i significatius que s'han integrat en alguns dels fons o col·leccions de 
l'Arxiu Municipal, de l'Hemeroteca Josep Móra i el Museu, per posar-los a l’abast de la ciutadania. 
"Totes les aportacions són valuoses, pel seu interès cultural i perquè incrementen el patrimoni 
documental de la ciutat", ha subratllat aquest dimecres l’alcalde de la ciutat, Josep Mayoral, en 
l’acte d’agraïment a tots els donants celebrat a la sala de plens de l’Ajuntament.

Pel que fa a les 32 donacions del 2012, es tracta de documents textuals, icònics i sonors, de finals 
del segle XIX i fins a l'actualitat. La majoria (26) s'han incorporat a fons i col·leccions de l'Arxiu 
Municipal de Granollers. De la resta, 5 han quedat dipositats a l'Hemeroteca Municipal Josep Móra 
i 1 al Museu de Granollers. Amb aquestes aportacions, s'hi han afegit 1,87 metres de documents 
impresos i de manuscrits (programes, plànols, butlletins, revistes, fullets i cartells); 192 imatges 
digitalitzades, 26 postals i 783 fotografies (462 en suport paper i 321 negatius), 4 pel·lícules, 5 
gravacions en casset, 2 gravacions en CD i 120 discos.

Les donacions particulars de documents originals són de: Joaquim Tonda Prats, Josep Estapé 
Guàrdia, Maria Teresa Arquer Fité, Lambert Botey Prat, Anna Maimir Hernández, Josep Rovira 
Gallemí, Esteve Velilla Miralpeix, Sergi Barredo García, Josep Comas Castellsagué, M. Assumpció 
Montañá, Francesc Garrell, Montserrat Corbera, Paco Cruz Corral, Jacint Jordana Casajuana, 
Dolors Riera Clapés, Francina Bages Bellet, Pere Alacambra Sanpé, Joan Mundet Bellavista, Victor 
Busquet Pujós i Francesc Parellada Garrell. Les persones que han cedit fotografies per a 
reproducció són: Francesc García Serra, Albert Mallol Villa, Joan Espuña Molas, Dolors Tura Vivet, 
Felipe Torres, Eva Pujol Bautista, Josep Nogueras Cervera, Enric Bosch Puchades i Dolors Gadea 
Vila. L'entitat que ha aportat material és l'Associació Fotogràfica Jaume Oller.
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