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Fires i festes | Redacció | Actualitzat el 09/09/2012 a les 20:15

'Quan les granotes fan festa major',
el documental de la festa de 1979
VÍDEO: La pel·lícula va ser dirigida per Lambert Botey i mostra la primera festa
major de la democràcia a Granollers

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=Qe34JyQoMz4

El documental, realitzat pel cineasta i escriptor Lambert Botey, mostra la Festa Major de 1979, la
primera que es feia amb l'arribada dels Ajuntaments democràtics. El conegut director de teatre
Frederic Roda va ser l'encarregat de posar l'animació al carrer amb La Murga, en una festa que
comença a esbossar el model que esclataria 4 anys després amb Blancs i Blaus.
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Societat | Marta Rubirola | Actualitzat el 31/05/2012 a les 18:30

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

Granollers recorda un any més el bombardeig feixista

Galeria de fotos de l'homenatge (Marta Rubirola)

"Amb el 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:
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