
	  

1953	   • 10	  NOV.	  Inauguració	  edi7ici	  escola	  de	  capitació	  agro-‐pecuària.	  Futura	  Escola	  Victòria	  

1955	   • Ajuntament	  de	  Granollers	  adquireix	  els	  terrenys	  de	  Primer	  de	  Maig	  

1956	   • MARÇ:	  Inici	  de	  les	  obres	  de	  construcció	  del	  futur	  Grup	  Liberación	  

1957	  

• Primer	  curs	  de	  natació	  de	  Granollers.	  Piscines	  de	  "Can	  Gou"	  c/Navarra	  
• 16	  JUNY:	  Inauguració	  Pistes	  d'Atletismes	  
• 16	  JULIOL:	  Adjudicació	  dels	  primers	  144	  habitatges	  del	  Grup	  Liberación	  Des.	  334	  habitatges	  

1958	  
• 2	  FEB.:	  Descobriment	  de	  la	  placa	  commemorativa	  amb	  el	  nom:	  Grup	  Liberación	  
• 22	  DES.:	  Lliurament	  o7icial	  del	  títol	  d'adjudicació	  als	  veïns	  

1960	  
• ABRIL:	  Inici	  de	  la	  construcció	  dels	  nous	  blocs	  sindicals,	  el	  Grup	  Victòria	  
• 23	  MAIG:	  S'edi7ica	  el	  Pavelló	  Municipal	  d'Esports	  

1961	   • 29	  NOV.:	  Acte	  d'inauguració	  o7icial	  del	  nou	  bloc	  d'habitatges	  sindicals	  al	  Pavelló	  d'Esports	  	  

1962	   • 17	  JULIOL:	  Inauguració	  jardins	  públics	  de	  la	  zona	  esportiva	  

1963	  	   • 28	  GENER:	  Remodelació	  a	  fons	  de	  l'Escola	  Victòria	  que	  passa	  a	  ser	  pública	  

1965	   • Asfalt	  carrer	  Roger	  de	  Flor	  

1967	   • 2	  GENER:	  Fundació	  del	  Club	  Natació	  Granollers,	  inauguració	  3	  piscines	  descobertes	  

1971	   • 10	  JUNY:	  Amb	  la	  celebració	  del	  torneig	  preolímpic	  fan	  la	  construcció	  del	  terra	  del	  parquet	  al	  Pavelló	  d'Esports	  

1972	   • Creació	  de	  l'Escola	  Bressol	  El	  Cangur	  a	  petició	  dels	  veïns	  del	  barri	  

1973	   • 18	  MARÇ:	  Inauguració	  Escola	  Bressol	  El	  Cangur	  

1974	   • Creació	  d'un	  grup	  d'esplai	  per	  als	  infants	  del	  barri	  

1976	   • 2	  OCT.:	  Inauguració	  del	  Tub	  

1977	  
• 18	  JUNY:	  Remodelació	  Pistes	  d'Atletisme	  
• Hivern	  77-‐78:	  Crisi	  tèxtil.	  Tancament	  dels	  obrers	  dins	  la	  fàbrica	  Roca	  Umbert	  	  

1978	  

• 10	  AGOST:	  Primera	  reivindicació	  dels	  veïns.	  Tramesa	  d'una	  carta	  de	  protesta	  a	  l'Alcalde	  Francesc	  Llobet	  per	  la	  
manca	  d'higiene	  del	  barri	  
• Inauguració	  edi7ici	  Escola	  Cervetó	  al	  c/	  Isabel	  de	  Villena	  

1979	   • 11	  JUNY:	  Canvi	  de	  nom	  dels	  Grups	  Liberación	  i	  Victòria	  per	  l'uni7icat	  terme	  Grup	  Primer	  de	  Maig	  

1980	  

• Reivindicació	  veïnal	  per	  una	  nova	  canalització	  de	  les	  aigües	  del	  riu	  Ter	  a	  les	  cases	  sindicals	  
• NOV.:	  Edició	  del	  primer	  número	  del	  butlletí	  "La	  Veu	  del	  Camí	  Ral"	  de	  l'associació	  de	  veïns	  i	  l'APA	  de	  l'antiga	  
escola	  Victòria	  

1981	   • 1	  MAIG:	  Primera	  festa	  major	  amb	  data	  de	  primer	  de	  maig	  

1982	  
• 22	  FEBRER:	  Aprovació	  de7initiva	  d'aigües	  que	  ascendeix	  a	  un	  total	  de	  4.028.000	  pessetes	  

1983	  
• 18	  ABRIL:	  Comencen	  les	  primeres	  reparacions	  dels	  desperfectes	  en	  els	  edi7icis	  del	  Grup	  Primer	  de	  Maig.	  Pintat	  
d'escales,	  mesures	  contra	  incendis,	  mobiliari	  urbà	  i	  sanejament	  de	  les	  plantes	  baixes	  

1985	  
• Amnistia	  per	  a	  totes	  les	  situacions	  irregulas	  de	  les	  cases	  sindicals	  
• JULIOL:	  Cessió	  de	  la	  gestió	  de	  les	  cases	  sindicals	  de	  l'OSH	  (Obra	  Sindical	  del	  Hogar)	  a	  ADIGSA	  

1989	  
• 15	  FEBRER:	  Canvi	  de	  nom	  de	  l'Escola	  Nacional	  Victòria	  a	  Escola	  Pública	  Ferrer	  i	  Guàrdia,	  per	  iniciativa	  de	  l'APA	  i	  l'Associació	  
de	  Veïns	  

1990	  
• Construcció	  del	  camp	  de	  futbol	  Primer	  de	  Maig	  al	  parc	  del	  Congost	  i	  arranjament	  dels	  jardins	  del	  Grup	  Primer	  de	  
Maig	  

1994	   • 1	  MAIG:	  Canvi	  del	  nomenclàtor	  i	  dels	  números	  dels	  carrers	  del	  Grup	  Primer	  de	  Maig	  

1995	   • JULIOL:	  Desè	  aniversari	  de	  la	  cessió	  
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