
granollers
vila oberta a la pau

En el decurs de la Guerra Civil, milers de persones de la zona republicana van patir els efectes de 
bombardejos sistemàtics i indiscriminats sobre pobles i ciutats. El setembre de 1936, la Generalitat 
de Catalunya va promulgar un primer decret amb instruccions específiques per protegir la població 
civil, i el juny de 1937, es van crear les Juntes de Defensa Passiva de Catalunya.
A l’inici de la guerra, es va preveure la construcció de tres grans refugis a Granollers. Les dificultats 
econòmiques no van permetre que tiressin endavant i es van buscar alternatives menys costoses, 
com la utilització de soterranis de cases particulars i fàbriques. A partir de la creació de la Junta de 
Defensa Passiva Local, l’any 1937, es van reprendre els projectes i també es van triar altres llocs 
per protegir la població, com la col·lectora general de la xarxa de sanejament, situada al costat de 
la fàbrica Roca Umbert. 
La majoria dels refugis de Granollers eren de tipus galeria. Es tractava de túnels excavats en forma 
de ziga-zaga per amortir els efectes de les bombes, amb petits espais més amplis que servien per 
distribuir i ubicar la gent, i amb dues obertures per facilitar els accessos i l’evacuació.
Quan la ciutat va patir el primer bombardeig, el 31 de maig de 1938, la majoria de refugis projectats 
per allotjar entre 200 i 2.000 persones i per resistir l’impacte de bombes de 50 a 100 quilos, encara 
no s’havien acabat. L’atac va fer que es reprenguessin les obres i s’hi va treballar fins al moment de 
l’entrada de les tropes franquistes, el gener de 1939. La majoria, però, van quedar sense acabar.

Refugi antiaeri de la plaça Maluquer i Salvador

El refugi de la plaça Maluquer i Salvador es troba situat al centre de la ciutat, a l’antiga plaça de 
can Sínia. Es tracta d’un refugi de tipus cel·lular, amb cinc departaments comunicats entre ells que 
donen a un passadís comú. Té una superfície d’uns 154 m2 i una capacitat aproximada de 450 per-
sones. Conserva un dels cossos d’escales d’accés a la part de ponent i un tram del túnel galeria 
que el connectava amb l’escola Lluís Castellà, avui Pereanton.
Al contrari del que succeïa amb els refugis de tipus galeria, que eren excavats al terra i recoberts 
de maons, el refugi de la plaça de can Sínia va ser treballat aplicant les normes de seguretat vi-
gents, com la llosa d’explosió feta amb planxes de formigó armat que amortien el cop, tal i com 
aconsellaven els experts. En les escales d’accés, per evitar que la metralla pogués penetrar a l’in-
terior, s’hi van construir pavellons.
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La primera referència documental de l’església de Sant Esteve és de l’any 972. En els segles XV 
i XVI, damunt dels edificis romànics, es va construir un nou temple gòtic que va perdurar fins a la 
Guerra Civil. La sublevació de juliol de 1936 contra la Segona República, va provocar una onada 
anticlerical que va desembocar en la crema d’edificis religiosos. 
A Granollers, el 20 de juliol, es van incendiar l’església de Sant Esteve, la dels frares de Sant Fran-
cesc, la de la Mare de Déu Montserrat, la de les germanes Carmelites, l’església de Sant Julià de 
Palou, i també el Centre Catòlic, les escoles de Sant Josep i les capelles dels sants de barri. Tam-
bé van ser cremats els arxius.
Mesos després de ser incendiada, i malgrat l’opinió en contra del director general de Patrimoni de 
la Generalitat, Jeroni Martorell, i d’un sector important de granollerins, el comitè revolucionari va 
prendre l’acord d’enderrocar l’església de Sant Esteve, argumentant que era un símbol reaccionari i 
que permetria donar feina als obrers de la construcció. Entre el 1936 i el 1937 la nau gòtica de l’es-
glésia va ser totalment enderrocada, quedant tan sols dempeus el campanar.
L’any 1940 es va iniciar la construcció de l’actual temple, obra de Joan Boada i Barba, que va ser 
inaugurat l’any 1946.
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Porxada
La plaça Major, al bell mig de la ciutat, va ser el lloc on el bombardeig de 31 de maig de 1938 va 
causar més morts, ja que en aquell moment moltes persones s’abastien dels aliments racionats en 
el mercat municipal situat dins de la Porxada. Les bombes van afectar, bàsicament, dones i criatu-
res. Les imatges patètiques dels estralls van ser, immediatament, notícia internacional. L’edifici de 
la Porxada va patir desperfectes en l’angle sud-est, ja que es va desplomar part de la coberta al 
partir-se diverses columnes. L’any 1940 la Porxada es va reconstruir, tal com l’havia bastit Barto-
meu Brufalt entre els anys 1586 i 1587.

Edifici de l’Ajuntament i refugi

L’any 1904, l’arquitecte Simó Cordomí Carrera va projectar l’actual edifici de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de Josep M. Barnadas, autor de l’obra escultòrica de la façana. Al llarg de la història, 
aquest edifici ha estat testimoni privilegiat de fets importants com la proclamació de la República, el 
14 d’abril de l’any 1931, els Fets d’octubre de 1934 o el bombardeig de la plaça Major i de la Porxa-
da, el 1938. També ha estat i és testimoni de la vida ciutadana i de les nombroses activitats festives 
que es fan al seu entorn. 
L’Ajuntament conserva un refugi de tipus galeria. S’hi accedeix des de l’interior de l’edifici, per unes 
escales que arrenquen de darrere la gran escalinata. La galeria descendeix en forma de ziga-zaga 
en direcció a la Pedra de l’Encant, al costat de la Porxada.
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