
Commemoració del 80è. aniversari 

del bombardeig de 31 de maig de 1938

Actes del mes de maig i juny

Granollers 2018



De l’1 de maig al 4 de juny 

 Biblioteca de Can Pedrals
 Intervenció a l’aparador relacionada amb el bombardeig 

Dijous 3 de maig 

 20 h. Llevant Teatre
 Representació de La maternitat d’Elna, a càrrec d’alumnes de l’Institut  

Celestí Bellera

Dissabte 5 maig 

 20 h. La Tèrmica. Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
 Inauguració de l’exposició “Indústries en temps de guerra (1936-39). El 

sector tèxtil a Granollers”. Fins al 31 d’octubre

Dijous 17 de maig 

 20 h. Museu de Granollers
 Inauguració de l’exposició “Desenrunar emocions. 80 anys del bombardeig 

a Granollers. Art i memòria”
 Inauguració de l’exposició “Sota les bombes. Els atacs aeris a Catalunya 

durant la Guerra Civil”

Divendres 18 de maig 

 21 h. GRA. Equipament juvenil
 Vermells com la sang espectacle de dansa, a càrrec de Dúnia Pulido. Dins de 

la programació Dnit

Dijous 24 de maig 

 18 h. Planta baixa de l’Ajuntament
 Inauguració de l’exposició “Guerra Civil i bombardeig” amb fotografies de 

l’Arxiu Municipal de Granollers

 19 h. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
 Presentació de la reedició del llibre Les cendres del silenci, de Lambert 

Botey i Berta Ventura. Editorial Alpina

Divendres 25 de maig 

 21 h. Església Sant Esteve de Granollers
 Concert de l’Escolania de Montserrat. Amb la col·laboració de la Fundació 

Música Sacra i TAG. Preu entrada: 15 euros. Venda d’entrades a la web del 
Teatre Auditori de Granollers

Dissabte 26 de maig 

 Tot el dia
 Dia SAPIENS. Trobada de lectors de la revista Sàpiens a Granollers



Diumenge 27 de maig 

 11 h. Museu de Granollers
 Itinerari “Granollers, ciutat bombardejada”. Cal fer reserva prèvia al Mu-

seu de Granollers. Tel. 93 842 68 40
 19 h. Teatre Auditori de Granollers

 Música per la pau i la memòria. Orquestra de Cambra de Granollers i cors 
participants. Venda d’entrades a la web del Teatre Auditori de Granollers

Dilluns 28 maig 

 20 h. Centre Cultural
 Presentació d’un curt documental sobre els 80 anys del bombardeig dirigit 

per Vicenç Viaplana i Helena Pielies i produït per VOTV

Dimecres 30 maig 

 19 h. Sala Francesc Tarafa
 Un crit per la memòria, amb la cantant Marina Rossell i alumnes de l’Escola 

Pereanton. Entrada gratuïta

Dijous 31 de maig 

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

 18 h. Actuacions al costat de diferents espais bombardejats
 Un minut de música per la pau. Interpretació amb diferents instruments 

d’una mateixa peça composada per a la commemoració del 80è aniversari 
del bombardeig. A càrrec de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música i 
Conservatori Josep M. Ruera 

 20 h. Museu de Granollers
 Xerrada: “Trinxeres: la Guerra Civil a la televisió 80 anys després”,  

a càrrec d’Eloi Vila, periodista, i Marc Juan, realitzador

Divendres 1 de juny 

 Pl. Porxada
 Els Drets Humans, la nostra llar universal. Activitat de les escoles de 

primària i centres educatius. Fins a les 19 h és podrà veure el treball dels 
nens i nenes i participar a l’activitat de teixir la llar, tot escrivint els nostres 
desitjos.

Diumenge 3 de juny 

 11 h. Bosc de la Pau 
 Micro obert per a tothom que vulgui llegir textos i poemes vinculats a la 

memòria històrica i a la defensa dels drets humans. Comptarem amb l’ac-
tuació del cantautor Roigé Org: Ateneu de Granollers i Can Jonch



Amb el suport deOrganitza 

VISITES GUIADES ALS REFUGIS 

 Refugi de la plaça Maluquer i Salvador
 Dijous 31 de maig, de 18 a 20 h
 Divendres 1 de juny, de 18 a 20 h
 Dissabte 2 de juny, d’11 a 13 h i de 18 h a 20 h
 Diumenge 3 de juny, d’11 a 13 h

 Refugi de l’Ajuntament
 Dijous 31 de maig, de 18 a 20 h
 Divendres 1 de juny, de 18 a 20 h
 Dissabte 2 de juny, d’11 a 13 h i de 18 h a 20 h
 Diumenge 3 de juny, d’11 a 13 h

 Entrada en grups reduïts cada 30 minuts. Activitat gratuïta 

EXPOSICIONS 

 Del 5 de maig al 31 d’ocubre. La Tèrmica. Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
 “Indústries en temps de guerra (1936-39). El sector tèxtil a Granollers”

 Del 7 de maig al 4 de juny. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
 “Barcelona - Elna. Alep - Mafraq. Refugiades de lluny i de prop”.
 

 Del 17 de maig al 8 de juliol. Museu de Granollers
 “Sota les bombes” 

 Del 17 de maig al 18 de novembre. Museu de Granollers
 “Desenrunar emocions”

 Del 24 de maig al 3 d’agost. Planta baixa de l’Ajuntament
 “Guerra Civil i bombardeig” amb fotografies de l’Arxiu Municipal 
 de Granollers


