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Durant la

passada Guerra Civil (1936- 39), per

tucio, orqanitzarern

una

setmana d'actes de caire

Per al programa de la Setmana Pro- Creu

edita
que

en

Aixo

pegot

em

permet suposar que, la Creu Roja

que hi havia al

carrer

de Ricoma

a

la Benerner ita I nsti

Roja, Grafiques Unificades

fullet

i, per amen itzar- 10, vaig recaptar el
coneixien alguns details.

un

recaptar cabals per

a

benefic.

Granollers sinicia

a

(Ricorna

0

...

de la localitat

d 'antics components

concurs

Hicorna},

a

a

"Can

ens

(fundadors),

Pantorrilles",

un

cornencarnents de segle, alia

I'any 1901-1902, que

va admetre'ls rellogats.
Es considera que cornencaren a actuar I 'any 1903. Oficialment, la data de la seva fundaci6
es el 24 de setembre de I 'any 1905
ales quatre de la tarda- acte que tinque lIoc en una de
les dependencies de l'Ajuntament; erigit-se en Comissi6 de Districte.
-

Com

Socis

Fundadors,

consten els senyors: Carles Puigrodon i Sirvent, Josep Marimon i
Diego i Ruiz, Josep Vila i Rovira, Jaume Joseph i Vilardeb6, Francesc Ga
rreta i Abril, Ramon Mauri i Vidal, Josep Sala i Monso Jaume Salom i
Aguila, Joaquim
Guardiola i Casadella, Josep Riet6s i Torra, Salvador Paituvi i Ventura, Francese Novellas i
Ricart i Francese Vila i Manobens, i, la primera Junta Directiva, la qual reg! fins a I'any
1906, estava composta pels senyors sequents:

Garriga,

a

Emili de

,

President: Pau Gubert i Palet
Vice- President I:

Josep Coma

i

Vice- President II: Pere Auferil i

Clapes
Malpas

Secretari: Joan
Vice

-

Entraigas i Mar tf
Secretari: F rancesc Bassas i Palaus

Tresorer: Joan Comas i Pons

Comptador: Joan Sitjes i Mas
Director Dispensari: Dr. Ricard Pedrals i Marsa
Inspector Metge: Dr. Bonaventura Viladecans
Vocal I: Blai Serra i Roca

Vocal II:

Vicenc

Vidal i

Cuquet.
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Encara que

dona

es

com a

primera Ilista de Camillers als

senyors:

Josep Sobrevia i Ballus,

Tomas Font i Corbera, Pere Padro, Lluis Mairru, Sebastia Ribas, Pere Saques, Amadeu Ven
sembla ser que, abans, ja a I'any 1903,
tura, Julia Guinart, Pere Margenat i, Joan Jubany
...

Pere Padro havia reclutat els coristes del Cor dels Tintorers (rnes tard Societat Coral "Arnics
de

Unio

la

Guinart-Ponsa-Xel-Tio-Boter-Julitu-Jubany-Cirilo; alguns

").

d'ells,

compresos

ala Ilista de Camillers.
Amb Padro

com

a

algun accident

havia

...

Capor al, cornencaren a actuar, amb una farmaciola i una gorra. Si hi
qui arrivaba primer, es po sa va la gorra quedant convert it en el ma

naire.
He dit que cornencaren rellogats a "Can Pantorrilles" pero aviat pogueren disposar del
Placa de lEsqlesia ocupat actualment per la Comissaria de la Policia Nacional.
,

local de la

Origen

Roja i el

de la Creu

seu

fundador

Roja, va neixer el 24 de juny de I'any 1859, al nord d'Italia. al Camp de Batalla
Solferino, on hi combatien les tropes franco-piamonteses dirigides per Napoleo III i, les
austr iaques comanades per I'emperador Francese Josep I, en el curs de la segona guerra per
La Creu

de

la
sar

independencia dltalia. EI carnatge pr oduit
la creacio de la Creu Roja Internacional.

la

a

batalla, contribul decisivament

a

impul

Pero va ser la predisposicio del SUIS de 31 anys Jean Henri Ounant qui, respectat per les
tropes bel-Iiqerants. amb un drap blanc Iligat a un pal, va obtenir perm is per a poder atendre
part dels 40.000 ferits que sestaven dessagnant. Aquest va ser el primer pas, el que, rnes en
davant havia de dur el 26 d'octubre del 1863, atenent la convocatoria de simples particu
,

lars,

a

reunir-se

Creu Roja,

en

Conferencia, divuit delegats oficials representarit

catorze

Governs. O'a

vi ngueren d'altres i aix I s'arriba a donar-li forma, quedant constitu ida la
acceptada per 56 estats, el 22 d'agost de I'any 1864, data en que queda aprovat

questa reunio

en

el "Primer Conveni de Ginebra".

Antecessors de Ounant
Encara que sols sigui de passada, cal dir que, en aquesta obra hurnanitar ia se Ii havien avan
cat altres persones: Una, la religiosa catalana Maria Haf ols i Bruna; I'altra Florence Nightin

gale.
O'elles, la Gran Enciclopedia Catalana

en

diu:

Maria RMois i Bruna

Nasque:

a

Vilafranca del Penedes

I'any 1781. Morl

a

Saragossa I'any 1853.

Fundadora
molt jove al convent de Sant Joan de Jerusalem. EI 1804 hom Ii oferl la direccio
I'hospital de Nostra Senyora de Gracia de Saragossa, on es tr asllada amb un grup de noies,
origen remot de la seva conqreqacio En quedar la ciutat sot a el domini frances, fou obligada
a dimitir el seu carrec. EI1813 hi torna i regl la borderia anexa a I'hospital. EI1825 dona
forma definitiva a la seva conqreqacio aleshores regida per Tecla Cantr, amb dotze altres
monges (germana de la caritat de Santa Anna). Del 1826 al 1829 fou presidenta de la ger
mandat. EI 1834 fou empresonada per una suposada conspir acio contra la reina i, encara que

lnqressa

de

,

,
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exculpada, fou desterrada
1845. EI

seu

profecies

nom

a

Vilafranca. Torna, perc,

Saragossa,

a

feu tarnos entre el 1934 i el 1939

es

arran

on

dirigi la borderla fins al

d'unes suposades -i falses

seves.

Es convert!

hero ina del

en

Setge, per les tropes franceses alia I'any 1806-08, de Sarago

ssa.

Florence

Nasque

a

Florencia I'any 1823 i

rnor

i

Nightingale

Londres I'any 1910.

a

Infermera britanica
Durant la guerra de Crimea

(1854-55) orqanitza hospitals de campanya, i a la tornada a
Thomas, una escola d'infermeres que fou un model i un es
tfrnul per a totes les dones del rnon desitjoses
d'incorporar-se, com a auxiliars, als esfor cos
de la medicina i de la cirurgia.
Londres crea

I'hospital

a

de Saint

Esta instituit el Premi Florence
dant

Nightingale

per

Infermeres de

a

tot el

rnon, triennal,

que

algunes vegades desert

per considerar insuficients els merits deles infermeres presents

Espanya, la Creu Roja

es va crear

des.
A

teix any,

no va

Tornem de

quedar

nou a

La Creu

Roja

per Innocenci

a

la

vila, I'any 1906, comptava amb

Rodriguez,

Fins I'any 1909
la

Amb els

1864,

pero

fins el 6 de juliol del

,

rna

Granollers

no

que sentia la lnstitucio

una

brigada de 42 camillers comanada
pr opia.

com a cosa

se'ls dota de documentaci6 que els acredites

Conveni de Ginebra. Aixo els estirnula

Brigada,

el 2 de marc del

oficialment constitu ida.

a

superar-

neutrals, segons el
i, s'ernprenque el proposit d'ampliar la

se

com a

qual aviat arriba a la cinquantena d'unitats.
propis mitjans, amb actes benefics i rifes

pogueren recollir alguns cabals. EI 15
Barcelona", reben els camillers el vot de qracia de la Junta pels
seus serveis; cornencant a fer us del bracal el dia 8 de desembre.
Si ho califiquem com a data historica, cabria dir que, el 24 d'abril, de I'any 1910, van ser
...

d'agost, "setmana traqica

a

Iliurats 36 uniformes de "rayadillo" que costaren 25 pessetes cada un.
Anava transcorrent la vida a la Creu Roja al local de la Placa de I 'Esqlesia, 5. La circums
tancia de residir a la porta del costat, davant per davant de la porta d'entrada al Col·legi dels

"Herrnanos", fa que, ja de jovenet, par ticipes d'algunes "vivencies" de la Creu Roja local;
perc, no vaig ingressar- hi fins al'anv 27, retornat de l'Africa acabat el Servei Militar.
Pel fet de tr anscorr er la vida

presses, els accidents -sortosament-

sense tantes

eren

esca

Cornentavern fets passats com: EI del "Xato Patica'tque despres d'intentar matar- ne
tres
es va suicidar. Les excursions a La Garriga i a Cardedeu, que f inancava mossen Nadal.
sos.

,

...

conjuntes amb la Creu Roja, de Sabadell. Sense oblidar el "tribut de sang"
miting politic a La Uni6 Liberal.
Per aquells temps
no es disposava d'arnbulancia amb sirena; aquestes funcions les efec
tuava el Carro-Llitera i un Ilum vermeil per anar fins a I'hospital, que estava al capdamunt del
carrer dels Caputxins, fins a I'any 1923; data en ala qual es va inaugurar el nou Hospital-Asil,
la primera pedra es de I'any 1914.
Unes maniobres

en un

...

S'anaren

succe int

les Juntes Directives

i,

a

la

presidida

per Pau

febrer del 1906- la presidida per Miquel

Blanxart i Estape

-any de la "setrnana

com

traqica

a

Barcelona",
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Sitjes i Mas. EI senyor Carlets, 0 sigui Carles Puigrodon i Sirvent, presidi la que cornenca
juny del 1912; sota la seva presidencia, el 17 de maig del 1922, sorqanitza un recap

el 30 de
te

pels qui patien
Rellevat

de 7 de

pel

marc

gana

senyor

a

Russia.

Angles

juny de I'any 1928 -ja Granollers ciutat

el primer de

per R.D.

del 1922- forma aixi la Junta Directiva:

Magi Angles i Vilella
Josep Marimon i Garriga
Vice- President II: Carles Puigrodon i Sirvent
Caixer: Joan Sitjes i Freixas
Cornptador: Feliu Vila i Reverter
Secretari: Vicenc Albarranch i Blasco
Vice-Secretari: Josep Entraigas i Llacuna
Vocal: Josep Casado
President:

Vice- President I:

Vocal: Blai Pallares i Vinardell
Vocal:

Josep Torras i Ribas

Vocal: Lluis Olive i Grau

Metge: Dr. Alfred Salles i Bare
Cap de Brigada: Josep Diaz i Martin
Vocal-

Aprofitem

un

interval per

a

dir que, el Dr. Ricard Pedrals i Marsa -el mateix que I'arqui
Barcelona, d'accident de tramvia; el succei

tecte reusenc Antoni Gaudi·- troba la seva mort a

i, a aquest, el doctor Salles.
viqencia de la Junta presidida pel senyor Angles,

el doctor Fontdevila
Durant la

succe

iren els "tets d 'octubre

del 1934".
EI

14 de setembre del

1936,

de Granollers pren I'acord de

en

plena

cessar

en

Directiva de l'Assemblea Local de la Creu

Josep Entraigas
nova

i

Llacuna, es

Junta Directiva -primera

seus

carrecs

a

tots els

components de la Junta

Raja; interessant la Ilista dels

nomenat

en

civil, el Cornite Antifeixista Revolucionari

guerra

els

seus

associats.

President el 27 de novembre de I'any 1936 i, la

guerra- fou

d'ernerqencia,

anant-se

ampliant, fins

a

que

dar formada aixi:

Presidenta d'Honor: Eulalia Cunillera de Treserra

Josep Entraigas i Llacuna.
president. Josep Marimon i Garriga
Comptador: Josep Tarradas i Fornes
Caixer: Joan Sitjes i Freixas
President:
Vice-

Secretaria: Carme Altimiras i Vall
Vocal: Montserrat Carrera de Vilardebo
Vocal:

Margarida Prades

Vocal: Feliu Masjuani Tuse t
Vocal: Antoni Montana i Guasch
Vocal:

Josep Diaz i Martin
Puigrodon i Sirvent

Vocal: Carles

Cap d'Arnbulancia: Josep Ouincoces i Papiol
Vocal-Metge: Dr. Alfred Selles
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La Guerra Civil

1936-39, amb el Bombardeig de Granollers -31 de maig del 1938-, (veu
final), I 'ensorrada de la Placa de Braus portati I a I 'esplanada; les inundacions de
Manlleu i Torello, pel febrer del 41, el trasllat de local a I'
"Avenida del Generalfsimo, nurne
ro 36", foren en temps
d'aquesta Directiva.
re

al

annex

Un dels serveis de guerra,

-amb base

a

va

ser

el de

Ginebra- des del local de la

Any

NOTiclES

a

traves de la Creu Roja Internacional

Placa de l'Esqlesia, amb aquest resultat:

Sol·1 icituds

Respostes

1937

2.001

1.060

67

1938

3.921

1.686

122

1939

200

2

5

Totals

6.122

2.748

194

Dintre d'aquest

Desapareguts

per Iode el 16 de maig del 44, inqressa Joaquima Riera i
Pont, que va ser
Infermeres; i el doctor Joan Coil i Calderon, el 6 d'agost, qui -pel novembre del
1960- dona una ponencia al Centre d'Estudis, sobre Creu
Roja, amb dades locals i arnplia
estadfstica local, darnbit oficial, aixf com algunes dades
-aparentment- del Ilibre de Du

Cap

,

de les

,

nant "Recuerdo de

En el

Solferino", caracteritzada

per la

seva

facilitat

d'expressio.

d'aquesta Directiva, al local de "la carretera", I'any 1954, es inaugurada la Liar
del Camiller. l.es gestions foren iniciades
ja pel maig de I'any 1951, segons constaten les "Me
rnories del Sergent Pere Mas i
Maynou".
Hi ha un "fe t", en aquesta epoca que cal fer resaltar: Per unes
diferencies entre el Presi
curs

dent i el
tr aves

Cap de l'Arnbulancia

tingueren
rem
seva

Josep Ouincocss presents la seva "dirnissio irrevocable". A
-Entraigas, des de la Creu Roja i Ouincoces, des del seu domicili- sos
Ilargufssima confer encia. Eis sergents que ens tr obavern ala Creu Roja decidf
...

del fil telef'onic
una

personar-nos al domicili del "nostre Jefe" per intentar convencer-lo de
reconsiderar la
decisio. Haquerem de fer encara una bona estona d'ante-sala.

Ouan -per fl!-

i Ii exposarern el nostre interes en
sequir plegats i units
contesta:
"Si ara vinques en Franco i em diques que havia de
seguir de "Jete de lArnbulancia" 0
que em faria afusellar" -jo respondria: "Dones, que m'afusellin!!!"
Davant tan cateqorica decisio
varern marxar cua-Ilevats.

=cadascu al

seu

ens

Iloc-

poque rebre,

ens

...

...

�

De

paraula,

el

President,

Cap de I'Arnbulancia. Ouan vaig insinuar-li que

va nomenar-me

valdria rnes que fos ordenat per escrit, va dir- me:
"rho mano! I. ja n'hi ha pr ou!"
Va sequir la marxa normal a la Creu Roja de
Granollers, fins que -passats
va ocorrer I'accident de I'ensorrada de la
Placa de Braus Portatil a
..

alguns mesos
I'explanada (on ara hi ha

lEstacio).
Era el dijous de I'Ascensio,

de I'any 1951 0 52, durant I'alcaldia de Jaume Raich i Serra.
S'havien previst els serveis d'assistencia per qualsevol
possible eventualitat i, amb tot haver
hi rnes d'una cinquantena de ferits
el servei va funcionar de meravella!
...

Ferits

Ferits ala Policlfnica
Ferits ala Creu Roja
La Premsa de Barcelona es desplaca a Granollers. Claudi Colomer i
Marques, era Director
de "EI Correo Catalan". EI Batlle feu cap als Centres Assistencials. Jo tarnbe
anava d'un Iloc
a I'altre. Ouincoces tarnbe va fer la
"pasqusta" ara cap acf, ara cap alia, deixant- se caure
a

I'Hospital

...

...

...

,

...

-
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no va atinar a dir altra
i, al preguntar qui era el Jefe de la Creu Roja,
d'a
va estalviar-se d'afusellar-Io). Ouincoces, des
cosa que: "Jooo! (Franco, en aquest cas,
"cobrant"
seguir
comanament.
tranquil.
Vaig
al
I, jo
quell moment... va quedar reintegrat
constar el meu nom com a Cap de la Creu Roja.
els mateixos. No obstant "EI Correo" va fer
de la Playa de I'Esqlesia.
Encara hi ha una facecia anterior, un xic curiosa, del local
on

havia els informadors

...

Tomas Font
Calien

("en Sang"),
i

uns ascensos

era

Roja, per o, no sabia Ilegir ni escriure.
de ser
signatura. I, aquest que us parla, va haver

el Capita de la Creu

era

necessaria la

seva

aconseguint-ho amb poe temps. D'aquesta mane
I'encarregat "d'ensenyar el Cap a signar"
a
ascendir
Capita
i, Albert Azpiazu, a Tinent.
ra, Josep Ouincoces, poque
comanant una Secci6, va
L'anterior Capita, Ferran de Azpiazu i Arus, durant la Guerra,
...

sortir cap al Front amb la Columna del
Tractats de Creu Roja establerts.

Valles,

pero

,

s'entornaren per

no

respectats els

ser

de I 'any 1939_
Acabada que fou la Guerra: -A Granollers, el 28 de gener
i Duran"
Artur
Gasset
un
dia:
"Batlle
L'Apotecari
per
Tingueren
amb el nomenament ala butxaca
L'enderna arriba en "Pitu" Serra: Josep Serra i Puigoriol,
..

..

Burgos

des de

.

s'anaren succe int les visites al

...

Per la Creu

Roja,

hi

anaren

Anunciats que foren al

i

eren

dir-li:

en

...

_

nou

Alcalde de Granollers.

els senyors

nou

batlle,

Angles i Entraigas.

com

a

Comissi6 de la Creu Roja, aquest prequnta

l.'Anqles i l'Entraigas, dique:
es quedi l'Anqles. Aixo Ii produi

"Que passi l'Entraigas i._. que

Angles.
Com

Secci6 de Creu Roja que

Angles

bon

xoc

al senyor

precissat a arengar la
el senyor
sortf amb la Columna del Valles. Del rnenvspreu rebut,
Roja Local, el

President de la Creu

a

un

qUI

senyor

Angles,

es

veie

se'n senti molt.

EI signe de la Creu Roja L

__

els altres

amb tot i ser
seguir endavant, bo seria de parlar del signe de la Creu Roja, ja que,
cometen
errors.
arnpliarnent divulgat, encara massa sovint s'hi
de TVE referit
Concretament el 18 de febrer d'enguany (1982), al migdia, en un programa
fons
una farmaciola (botiquln) de paret, en el
al
veure's
fabricaci6
de
a la
joguines, podia
Abans de

qual figurava una creu roja despr oporcionada.
I, encara rnes exorbitant, la de la bandera
tal-lade al

madrileny

carrer

que serveix de fons

dAlcala per recaptar fons per

a

a

una

taula

no justifica els rnitjans".
vurgalment es diu: "la finalitat
la
inversi6 dels colors de la
es
la
Creu
de
Roja
Senzillament, I'ensenya

na, per o

Sobre

com

,

un

petitoria ins

la Creu Hoia. La finalitat es bo

...

fons blanc

una

creu

formada -proporcionalment- per cinc

dalt i I'altre

a

bandera de Suissa:

quadrats iguals:

un

al

baixo

cada costat, un a
el Cornite Internacional de la Creu
obstant, tarnbe s6n emprats altres signes dintre
com a signe: el "L1e6 i Sol Roigs",
Roja, fa que hi ha en altres latituds entitats que empren
Arabs.
i
els
aix i com la "Mitja L1una Roja"; emprats pels Japonesos

mig,

un a

Aixo

Lliga

La

La LI
seu

no

de Societats de la Creu

Roja

iga de Societats de la Creu Roja esta formada

pressupost es

entre

per

unes

125 Societats Nacionals,

set i deu milions de Francs Suissos. Dintre el
-

seu

pel

\last camp de fina-
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litats d'IMPARCIALITAT i

terra,

mar

i

NEUTRALITAT

aire, les activitats

be del pro isrne,
litats de la Creu

sens

-tant en

temps de guerra,

com en

pau- per

de la Creu

cap mena

Roja s6n multiples. Tot el que tingui repercussi6 pel
de distinci6
que no estigui ja ates- entra dintre de les fina
-

Roja: intercanvis de ferits i de presoners; servei de noticies entre els adver
sos camps, etc.
Aquest detail, refer it ala nostra ciutat, ja ha quedat reflectit.
Traslladada la Creu Roja a I'avinguda del
Generalissim, 36 -durant l'Alcaldia del doctor
Francesc Camps i Puntes (23 febrer del 1947 al 30 de
juny del 1950)- l'Ajuntament va acor
dar concedir

Tomba de primera classe del Cementiri Municipal
per als socis i compo
Roja de Granollers que vulguin ser inhumats en aquesta tomba.
En el seu testament, la Cap d'infermeres
Joaquima Riera i Pont, va lIegar a la Creu Roja
granollerina les dues cases que avui ja ocupa (i que no pot vendre). Una altra deixa, va ser de
una

nents de la Creu

75.000 pessetes en efectiu, com a part testarnentar ia del soci fundador
rriga, el de rnes anys de perrnanencia a la Junta.
Ja
cal

entrats a

I'any 1956,

el 24 de

febrer,

presidida pel senyor Balcells. Junta

sestrena

nova

Josep

Junta Directiva

a

Marimon i Ga

l'Assemblea Lo-

queda composta aix i:
Presidenta d'Honor: Maria Angels Ausi6 Vila de Font
President. Joan Balcells i Tapias
que

Vice- President I:

Josep Marimon

i

Garriga

Vice-President II: Josep Ouincoces i Papiol
Caixer: Joan Sitjes i Ballesca
Cornptador : Antoni Montana i Guasch
Secretari: Frederic Ar aqones i Xiol

Cap del Dispensari: Dr. Joan Coli i Calderon
Vocal d'Honor: Carles Font i l.lopart
Vocal I: Ramon Solsona i Guilera
Vocal II: Joan Clotet i Cadefau
Vocal
Vocal

Metge: Dr. Alfred Selles
Comptador: Donat PtJig

Durant els dotze anys de direcci6
la Creu

Roja que va adquirir una
hipotecada en la seva economia.

i Bar6
i Coma

d'aquesta Junta van ser reformades les dependencies de
imatge en el seu interior encara que va quedar un xic

nova

Podriem anotar que la Creu

Roja de Granollers, de sernpre ha estat ben considerada; du
alguns anvs, la seva Esquadra de Gastadors era l'Oficial del seqon Batall6 de Creu Roja.
Algunes vegades la Creu Roja -a nivell Internacional- ha estat guardonada amb el Premi
,

rant

Nobel de la

Pau,

concretament he trobat que va ser-ho els
anys

els Estatuts Generals de la Creu
i

'divulgar I 'Esperanto.

Roja,

a

1917, 1944 i 1963. Segons
rnes de coneixer I'idioma nacional hauria de saber-se

M'he apartat

un xic de la localitat i caldra tornar-hi
per a dir que, una altra directiva, a
el senyor Marimon, entra a regir l'Assemblea Local de la Creu
Roja a partir
de I'any 1969, fins a I'abril de I'any 1980. Oueda formada
d'aquesta manera:

questa ja

sens

Presidenta d'Honor: Merce Rof de Camp
President: Dr. Joan Coli i Calderon
Vice- President: Pau Puig i Pages

Comptador: Baltasar Porredon i Sale lias
Dtr. Assumptes Socials: Josep Ventura i Encinas
Dtr. Socorrisme: Rafel Velasco i Batlle
-
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Caixer: Eduard

Barbany i Pujol

Secretari: Joan Sitjes i Farre

Cap d'infermeres: Montserrat Puchades i Benito
Cap de

Socorrisme: Maria Dolors Porredon i Girones

Cap del Dispensari: Dr. Joan Camins i Rivera
Cap de la 16a. Cia: Marian Verges i Cuvas
Cap de Destacament: Alfons L6pez i Rojas
Protecci6 Civil: Ernest Orth i Torres
Gabinet de Premsa: Ferran Salamero i Colomina
Assessor Medic: Dr. J. Martin-Gil i Utrilla
Secretar ia: Leonor

Figueras de Viaplana

Insuficients
Roja Local, no funcionava prou be. Moltes despeses
"vai- tot"
Endarreriments
Calia
un
Assegurances socials
ingressos
Alguns assalariats
i
amb
solidesa
seIi
un
futur
mes
oferirFent un esf orc podia
Es pensa en edificar sobre el solar heretat de Joaquima Riera.
L'economia de la Creu

...

...

...

...

...

...

Pau Puig i Salles po sa

disposici6 de la Creu Roja els

la

a

durant el temps que tardessin les obres del

de Girona,

nou

nurneros 132-134-136 del

carrer

avinguda de Joan Prim

local (avui

38 i 40).

EI Banc de Sabadell

paqa

un

carnent de les obres; Ilogava
anys de

Les obres

Iloguer.

Details del

nou

es

traspas pels nurneros 34 i 36, la qual

cosa

garantia

el

comen

la part de soterrani de I'edifici de la Creu Roja, anticipant
farien simultaniarnent i
pel mateix empresari.

uns

...

local

designis de la Creu Roja, l'Assemblea Local, amb la cons
local,
pretengue menysprear I'assolit amb anterioritat. Solament que al
tocar viure en altres temps que aquells, per la concurrencia de circurnstancies i, les aporta
cions rebudes, poque emprendre la tasca d'edificar -en terreny de propietat- un nou local,
dels lIocs
ja acabat, les dependencies del qual la suficient capacitat per allot jar- hi, ames
Posada la mirada

trucci6 del

de treball per
han de

ser

a

en

els alts

no

nou

desenvolupar-hi les funcions per les quais s'ha creat,

la continuaci6 de la bona tasca per

a

generacions.
comporta la Creu Roja

plantejament de la problernatica que
d'aquesta Comarca,
qraf ic, com de circulaci6 i, d'una vida industrial
En el

en

funci6 al desenvolupament

tudi

en

el sentit que, per

un

termini de 25

a

a

noves

empreses que

futures

tant en el

en

actuals,

els temps

referent al moviment demo

-decreixent actualment- es feu

30 anvs, compleixi les funcions de les

un

es

seves ne

cessitats.

Bosch i Lluis
l'aqrairnent envers els arquitectes Josep Maria Botev, Andreu
d'acord
i
l'edificaci6,
de
totalment
projectaren
dirigiren
forma
altruista,
quais,
amb les sequents aspiracions:
a
PRIMERA PLANTA: Despatx per a l'Oficial de guardia i per atestats. Cos de guardia per
a
divuit
Dormitoris
ala
per
tropa. Menjadors.
soldats de l'Exercit de la Creu Roja. Cuina per
tres am
soldats. Tres Dispensaris. Una habitaci6 per a dutxes i neteja personal. Garatge per a
Cal fer constar

Cuspinera, els

bulancies. Sala d'espera per
SEGONA PLANTA:
Oficines.

a

familiars. Pati per a futur us dun ascensor- camilla.
per a la Presidencia. Espai suficient per a l'ubicaci6 de:

Despatx oficial

Infermeres. Administraci6. Camillers. Socorrisme. Creu
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tat Militar

Sala de : Conferencies. Projeccions. Cursos d'infermeres. Forrnacio de Soco
rristes. Aforament de 80 persones assegudes.
TERCERA PLANTA: Liar del Camiller. Bar. Sala recreativa. Salo de TV amb capacitat per
...

a 24 persones assegudes.
Ping- Pong. Billar. Biblioteca. Estatge per al xofer de lArnbulan
cia- Conserge.
QUARTA PLANTA: Destinada al material de Creu Roja. Sala de Tropa Voluntar ia. Utilit

zable,

dernerqencla,

per a Sala- Hospital amb Ilits.
pretenia cobrir l'Assemblea Local de la Creu Roja en aquest nou local
eren: Caserna per Tropes de l'Exercit de servei a Creu
Roja, per a poder-ne disposar perma
nentment en punts de carretera i al Dispensari. Les tropes, amb
preferencia, procedirien de
voluntaris de Creu Roja que, incorporats a files i prestat jurament a la Bandera, serien recla
mats pel Destacament fins a tenir complet el "cupo ". EI voluntariat desitjos de fer el Servei
en cas

Eis

objectius

Militar

a

que

l'Assemblea de

de voluntaris abans de

Granollers,

ser

cridats

a

haura d'haver passat,

com a

minim,

sis revistes militars

files.

Ordenat pel Ministeri de
d'Instruccio de

l'Exercit, va ser presa la disposicio que pels CI R (Campament
Reclutes) fossin destinats directament a la Creu Roja Espanyola, un contin

gent de soldats per prestar directament el Servei Militar

a aquesta prestacio a Madrid i a Bar
homes- el qual s'ha anat ampliant, fent-se extensiu
tarnbe a altres provlncies. Aquest servei, dintre les respectives Unitats, es fa: en servei a ca
rreteres, de prevencio ala Caserna ; significant una bona col.laboracio per ala Creu Roja.
Si a Granollers es decideix algun dia comptar amb un Destacament de
Tropes, es podria

celona -amb

un

contingent d'uns

cent

...

muntar

servei permanent

un

Prim; servei

que es creia

en

carretera i de

poder cobrir amb

prevencio diari

a

I'edifici del Carrer de Joan

dotacio de 15 homes. Encara que esta or
denat que les tropes haurien de fer solament el servei de diari, no deixaria de ser un bon
una

alleujament per els components del Destacament de voluntaris que veurien alleugerits els
seus serveis, en benefici tarnbe dels mateixos
soldats, els quais en ser residents a Granollers,
de fet estarien als seus propis domicil is.
Alguns dels serveis de la Creu Roja
La Creu Roja d'aquesta localitat, porta una
sobrecarga de serveis. Vegeu:
Servei permanent de Vacunacions. els dilluns i dijous, de 4 a 5 de la tarda.

de�Pediatria: els dilluns de 7 a 9 de la tarda i. els dijous, de 6 a 7 de la tarda.
Centre de Prevencio i Assistencia de l'Alcoholisme i altres Toxicomanies: els dimecres i
els divendres, de 4 a 9 de la tar da.
Servei

Cursets de Socorrisme i d'infermeres Voluntaries: Se n'efectuen
docent. Poden ql aduar- s'hi

uns

80 alumnes

en

cada

actualment,

per

personal

especialitat.

Creu Roja de la Joventut: En la creenca que, entre tots, formen una Comunitat Universal,
son necessaries I'amistat i la cornprensio. D'acord amb aquests principis, Creu Roja de la Jo
ventut es proposa ajudar tots els joves per que, desinteressadament, puguin traduir en efecti
ves accions els seus desigs desser utils als altres.
Banc de

ces

a

Sang: Per part del personal del Banc de Sang de Barcelona, peri6dicament

la desinteressada

generositat

-mer

d'altruistes donants- efectua extraccions destinades

a

a

quest Banc. Aquesta sang no es cobrada als necessitats, encara que sr les altres intervencions.
Gabinet de Recerques. La Creu Roja te muntat un servei per a la recerca i localitzacio de
persones desaparegudes, el mateix a
cions, trarnitacio de documents legals

Hospital: A Barcelona,

com pta

Espanva

que

a

I

'estranger. S'encarrega de les repatria

i de la tramesa d'aliments.

la Creu

amb

Roja
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un descompte del 20 per cent en
qualsevol dels serve is de I 'Hospital.
Socors i Emergencies: La Creu Roja es de les primeres Institucions a prestar la seva huma
nitar ia ajuda als necessitats, canalitzant la tramesa de medicaments, aliments i. abric als dam
nificats quan -com massa sovint succeix- es produeix alguna catastrofe, terratremols, inun

amb I'avantatge per als

associats de beneficiar-se amb

seus

les consultes que s'efectu in

en

dacions,

guerres i

altres cataclismes.

La Creu

Roja tarnbe necessita ajuda

...

Recordo que, quan el senyor Angles era el president del Patron at de Musica de Granollers
que cinc de vint- i
-parlo d'abans de la guerra- deia: "Prefereixo cent associats ados rals
...

Jo

assegurar l'assistencia ales manifestacions

(Per

cinc pessetes".

-

que, la Creu

crec

Roja,

necessita molts

en

i, de

musicals).

tots els preus, per assegurar la seva sub

sistencia i
per fomentar les seves excel.Iencies.
Quan s'inicla la guerra, els productors de la Industria Gastronornica -capitanejats per Paco
Faine-- iniciaren un Ouadre Escenic. Aquestes representacions ajudaren materialment al sos
...

Roja local; tarnbe

teniment de la Creu

guressin

tots

a

la Ilista d'associats

Durant la Ilarga actuacio

incidencies,

verses

cadires"

en

fi

,

Riells

a

va

arribar

vam

rebre

a

ens

de Bigues i Riells), per cercar la forma
efectiva, a consequencia d 'uns reguerots,
a terra i
optarern per deixar-Io al mig

nexe

tocava

...

notarern molt moviment
dalt... i pr equntarern per I 'alcalde
bona estona- una Cornissio Oficial tota endiumenjada. Quan
...

...

Resulta que

(el

resultar

r

-passada una
anavem mirant"encetarern el pernil"
ens

...

d'aquest agrupament d'afeccionats a fer teatre ocorregueren di
Algunes d'aquelles que hi hauria "per Ilogar

epresentacio que poques
plena pujada, pels mig del bose, el cotxe
una

del bose, Quan
...

ram

.

de donar- hi

i

patronal daquest

diferents ocasions i Ilocs.

Per example: A I'anar la Cornissio

en

assolir-se que la part

va

la lnstitucio.

a

havien contos amb

nos

I 'un

a

I 'altre i

...

Cornissio que esperaven

una

per

...

a

gestionar I'electri

ficacio de Riells!
en
Granollers, estavern assajant "Jimmy Samson"
re
l'Albert
va
una
baralla
amb
caure,
Azpiazu,
"Seca" (en Jaume Casademunt),
amb exit! EI
sultant amb fractura d'una cama, no obstant... lenderna actuarern a Bigues
va quedar-se a
senyor Carlets -que sempre es feia carrec de la recaptacio de taquilla

Ouan al Teatre de La Alhambra,

a

...

simulant

...

-

...

Granollers
A

La

...

per si es

Garriqa,

repartien castanyes.

amb tot i que

rnes seients buits que plens. Ja

portavern

ens

un

escarna

bon programa "art(stico-musical"

una

quarteta escrita

en

un

...

hi havia

dels "carnerinos" que

deia:

"Valqarne Dios, que teatro!
Cualquiera sale de apuros!
de ingresos
catorce duros
y de gastos

Sernpre feien pie
i

a

c

iento cuatrol

Tona. Aquell dia

xic

el

...

no

"

hi havia pas cap cadira buida. Estava

en una escena

un

ser

En

tament et

jo

en escena

esforcos per aguantar-se el riure. M'explicare:
mentre
de les mitges soles", era molt bromista i

feia

public
iosa,
Pepet Tarrats, conegut per en "Pep
assajaven ala Creu Roja -al pis de la Placa de l'Esglesia...

...

s'atansava

i,

com

avisant-he discre

deia:
-
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"Ferran
A

...

la

bragueta! -instintivament, miraves

Tona, durant la representacio

,

que passava i

...

no

passava

res.

tambe des de dintre, m'anava dient: "Ferran!

...

la bra

gueta!
Tant
tons

va

havia

insistir que,

quedat

disimuladament, vaig

per sobre

anar

la tapeta iamb el

bombeta que reflect IS al publ ic.
Encara podria explicar alguna altra

cap

a

darrera

una

cadira i

lIum de les bateries

incidencia,

...

...

lIu ia

per o valdra rnes que us

s r: un

com

presenti

dels bo

si fos

una

el Ouadre

Escenic,
Ouadre escenic de la Creu Roja de Granollers
Francesc Faine i Gutes, Director; Ferran Salamero i Colomina, Sots- Director
Actrius
Joana Picas, Merce

Gelabert, Encarnacio Montserrat

i

Enriqueta Cubells.

Actors
Ramon Solsona, Albert Azpiazu, Josep Tarrats, Jaume Casademunt, Francesc Faine ir.. Jau
Girones, Pere Rosquellas, Antoni Brossa, Jaume Gutinell, Pere Serra, Amadeu Novell, Se

me

bastia Riera i Joan Alvarez.

Apuntadors: Joaquim Soler i Joan Gras Trilla. Xofer: Enric Pa
Oleguer Moragas, Ramon Garriga, Esteve Marti i Paco Boter. Electricista:

nades. Tramoia.

Miquel Vaquero
A I'anterior Junta

Directiva, la presidida pel doctor Coli, m'hi varen encabir com a "Vocal
vaig tenir cap document acreditatiu per a justificar-ho; lunic testimoni
pot ser alguna convccatoria. No obstant, per cada ocasio, jo enviava comunicats ala premsa
local i als corresponsals, aix i com al Gabinet de Premsa de la Creu Roja, al carrer Tuset, de
de Premsa". Mai

no

Barcelona.
A rnes de les seccions que

ja hem donat compte en el curs del que portem dit a la ponen
Esquadra de Gastadors, Banda de Cornetes i Tambors, Dames Auxiliars Voluntaries,
Practics, Submarinistes hi ha 0 hi ha hagut altres seccions: Teatre, Tuna, Ping- Pong, Coral,

cia:

...

Basquet

..

i totes elles amb actuacions ben destacades.

He provat de fer una relacio cronoloqica dels Comanaments -de les Presidencies ja he
anat donant-ne compte- perc, m'hi he perdut un xic, ja que, despres de Pere Padro i
d'innocenci Rodriguez, crec que devien ser: Vizcaya
Ton Riera
als quels seguiren:
...

...

Ferran de Azpiazu i Arus, Tomas Font i
i

Margenat,

i Palau

Jose Dlaz

Corbera, Josep Ouincoces i Papiol, Antoni Bach
Martin, Marian Verges i Cuvas. Alfons Lopez Rojas, Joan Gelabert

i, I'actual: Josep Mas i Ulied,

Ara Ii toea fer constar I'actual Junta

Directiva, presidida pel senyor Garcia Cuevas, des
d'abril del 1980, que si be s'ha trobat amb un espaios local ja acabat, tarnbe se I'hi
han "enjoncat" una bona acurnulacio de serveis d'ordre sanitari que signifiquen una despe
del

sa

mes

material que,
La

en

cornposicio

algunes ocasions, sobrepasen les seves possibilitats econorniques.
Local, actualment es:

de l'Assemblea

President-

Delegat: Joaquim Garcia i Cuevas
Puig i Vacca

Vice- President: Antoni

Secretaria: Paquita Clvico i Francisco

Comptador: Esteve Marques i Vila
Tresorer: Liuis Maspons i Garriga
Dtr. Socors i Emergencies: Miquel Riera i Villa
Cap del Destacament: Josep Mas i Ulied
-
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Roja del Mar: Antoni Lopez i Torres
Josep Navarro i Oliver
Vocal: Joan Portet i Alegret
Assessor Reliqios: Joan Vallicrosa i Maynou
Dtr. Creu

Vocal Creu Roja del Mar:

Pr oteccio Civil: Ernest Orth i Torres

I.
da

va

de tot aquest "xafec" amb

despres

..

de fets

un Ileuger resum
Cornencare per dir

que,

fortuna al be cornu i

...

del 1910. A I'any 1901
amb el

carrer

seu

he atabalat,

anecdotes, algunes
Dunant, tot i podent viure

crec

que seria

bona remata

una

en

I

'opulencia, ana dedicant

tota la se

l'Asil d'Heiden al 83 anys, el 30 d'octubre
Ii havia concedit el Premi Nobel de la Pau. A Granollers hi ha un
i -pobre i solter-

a

nom.

Bodes d'Or de la Creu

Les

us

viscudes personalment.

rnor

se

que

0

d'actes que culminaren amb

un

Roja de Granollers,
I'Hotel

a

sopar

celebraren

se

I'any 1955, amb diversitat

Europa.

repetir-ho, Albert Masat i Pujol va ser el primer assistit per la Creu
Roja local. Actualment, l'Albert, als seus 87 anys, va fent una vida ordenada, en la plenitud
Encara que

de les

seves

no

caldria

facultats.

1949, vaig publicar-hi

AI "Valles" extra de la Festa Major de I'any

un resum

de la vida de

Roja de la localitat.

la Creu

Voldria tarnbe deixar constancia de I'ajuda de I'amic Lluis Tinto.
En el curs de la ser ie de

22

(22), rnes
Hi havia

neixer

0

I'Hotel Europa

a

la Fonda Prat

a

molar la fonda. De
d'un canto

a

"Tipus

un

cuiner que

un

deia Feliu. A

es

"Feliu cuiner

grossa i

jo ja el vaig

co

ronquets feien tre

seus

per caminar es donava

baixet,

"

aire de

un

balandreig

I'altre.

proposar- Ii de sortir

Vaig

en

rnatr. Estava pintant quan ell dormia. Eis

cornplexio

total- n'hi ha

en

Roja granollerina.

En saber que s'assajava "L'hereu escarnpa"
buir.

publicada al "Valles" -222

i anecdotes"

menys relacionats amb la Creu

a

dir

paciencia d'esperar el final de cada assaiq,

a

a

profit de la Creu Roja, ell

va

voler- hi contri

dun full de Calendari d'en Bonavia. Va tenir la

un vers

I'escenari de La Unio Liberal per

a

recitar:

"Des de la princesa altiva

I'aprenent carboner,

a

qui
EI dia de l'actuacio al teatre
tenien

preparada

una

sorpresa,

quan

plou

Majestic,
pen)

...

va

no

mats

Miquel

a

prop la porta de

duu

quina hora podr iern
lesqlesia. esperant

ser

es

"toia", feta amb api i altres hortalisses.
La Creu Roja local, un diumenge, va fer
sultar rnossen

no

paraigua

de segur que es que

.

un

anar

que

te!
seus

companys de treball Ii

atrevir! Van deixar

van

unes

no en

"show". Eis

sota

les butaques

una

maniobres per la riera de Palou. Es va con
un quart abans ja estavern for
a missa i

haguessin

...

entrat

primer

tots els

feligresos pa

louencs.

Miquel a I'altar va tenir la primera sorpresa al veure's "custcdiat"
la ben plantada Esquadra de Gastadors. Per o, el "pip!" sec del cornet! d'ordres a l'anar a

Ouan
per
a

va

arribar mossen

va donar--li un ensurt de campionat. La seva ernocio va ser gran quan
cornencar la missa
I'elevacio- la banda de cornetes i tambors, des del cor, feu retrunyir el temple.
...

-a

I, mossen Miquel Bot,
inesperat

aprofita
Ad

a

ens

deixa

discurs enaltint la Creu

per anunciar que

Granollers, fa

...

a

tots boca-badats quan, de la trona

Roja. Perc, vingueren

estant,

els "comercials"

i,

va

dedicar

com ara

la

un

"tele",

tenia ciris de tots els preus.

molt temps, ten

rem

-

un

policia que

es

deia

Vicenc

-en

Vicenc Casa-
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b6cava

qui tots respectavern. Era molt comunicatiu. Alia,
perque Innocenci Rodriguez va deixar la Creu Roja:
a

dant, volia

un

cavall

blanc. Tarnbe

va

explicar-nos

ala
va

"pedra de l'encant ",

deixar-Ia perque

feia la

com

seva

,

ens

expli

Coman

com a

Ilarga signatura; ja que

deia que hi posava:
Don Inocencio

Rodriguez del Valle,
Beza, ex- Comandante de
la Cruz Roja y ex- Consejero
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad
Castillo de

ziiis!!!

un

a

zasss!!!

Quan l'Anton Riera -conegut per "el Tonet
dia va arribar davant de l'Ajuntament amb

talc Escaire"una

era

secci6 i, els

el manaire de la Creu

va manar:

Roja,

volta cap

"Mitja

a

la dretcha" !

I,

acabar,

ara, per

un

"Barris baixos" al Teatre

cornptavem
mestre

altre fet teatral de guerra. Tenien anunciada una
representaci6 de
Majestic, a profit de la Creu Roja. Per amenitzar els entreactes,

amb la col laboraci6 de la "Gran

Orquestra

de

Granollers",

la direcci6 del

sota

Ruera; la qual, al darrer entreacte, havia d'obsequiar I'auditori amb la-"Rapsodia hon

garesa nurnero

2", de Brahms.
consequencia de la guerra
Sabadell, per un actor i a Barcelona,
Com

a

...

teniem
per

una

algunes baixes al Quadre Escenic. Calia
actriu. Anavern

en

cotxe, ja que efs

anar a

trens circu

faven

a empentes i rodofons. A Sabadell
-per fi- en Paco Faine tr oba un amic que ens ser
viria i que, de bona fe, es va comprometre que seria a I'hora al teatre
Majestic. Una de les ac
trius de Barcelona, tarnbe havia de venir en tren, pero
ens en mancava una altra.
...

Localitzat el domicili de I'actriu que
encara tardaria en arribar
(ja que no en
nient

en

actuar amb

EI cotxe
ala

va

va
va

resuftar que

arribar,

no

era

fa

mama

i

tinque inconve

nosaltres i,

va preguntar: "Per quin dia?" En dir -Ii
que qair ebe ja era
cortina i una altra peca de roba, dient: "Anern!"
avisar que "anava escas de combustible" i
anarern ala Creu Roja de Barcelo
d'una "recomenaci6" perque ens venguessin gasolina, puix que es necessitaven

I'hora d'aixecar teI6
na

havien recomanat,
sabien pas res). Ouan

ens

...

aqafa

una

...

recerca

"empenyos". Encara h�rem

pcque rem "pescar

"

una

"parada"

la

a

placa de Catalunya i

d'una desmesurada multitud

a

...

amb penes i

treballs,

I'actriu que maldava per procurar

treure

bitllet.
En arribar

a

Mollet... sirenes per perill de l'aviaci6. Tots eJs cotxes parats; s'anava fent

tard.
A Granollers: el

Majestic, pie,

de gom

a

gom. lnclus els

blic dret. Xiulets i crits de protesta pel retard,
Fa.ne se'n torna cap a Sabadell a cercar-Io.

pero

...

passadissos laterals envaits de pu

el sabadellenc

no

havia arribat. Paco

Jo, dintre I'escenari, "aguantant el xatec". Venien a consultar-me: "Que fem?" La meva
esposta era: "Que toqu i I 'Or questra"
Xiulets
crits.
Els responsables de la Col·lectivitat de l'Espectacle, em digueprotestes
ren: "Has de sortir i
dir una cosa 0 altra"
r

...

..

...

Revestit de valor vaig atrevir- me a sortir
un cop aixecat el tel6.
Ouan s'estabh el silenci, vaig comunicar al public que sens havia perdut un actor
-que ve
nia de Sabadell- pero que ja eren a cercar-Io i estava a punt d'arribar (aixo es el
que creia
...

.

jo). Que, per fer curta I 'estona, I 'Or questra tocaria
tot seguit aixecariem teI6
fent I'obra d'una tirada.

la

"Rapsodia Hongaresa nurnero

2" i

...

...

-

177-

SALAMERO, Ferran (1984)
«La Creu Roja a Granollers»
Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers / Centre d'Estudis de Granollers (Associació Cultural de Granollers) / Arxiu Municipal de Granollers

Vaig

que els musics fessin

recomanar:

un

xic de temps

afinant els instruments, abans de

...

cornencar el concert.
d'una bona afinada

Despres

del sabadellenc

...

...

comenca la "rapsodia": pero quan
,

AI cap d'una bona estona

d'angoixa

...

arribar

va

Ens revesHrem de valor! En Soler, que feia
per. En Joan Clotet, que estava entre el public

(

meva

en

) varern jugar be I'escena i

...

,

el

acabar

sense

...

posarern

de cap ala conxa! I

intervenci6 -que sempre havia passat

per cert velleta

Faine pero

d'apuntador,

...

La

va

...

d'en Faine i

se'n sabia res!

no

se'ns

sense
va

pena ni

prodigar

...

fer el

principal pa

varern aixecar tela.

gloria

una

"l'artista".
a

-amb I'actriu

ovaci6

general.

..

nova

eixorda

dora!
Ja
I.

..

tot va anar

desenvolupant-se amb

tota normalitat.

d'aquest Festival
ponencia. GRACI ES.

amb I'exit artistic assolit i -sobretot- material

Roja local.

..

Bombardeig

dono per fin ida la

meva

a

profit de la Creu

de Granollers

Dia: 31 de

maig de I'any 1938

Hora: 9h. 5m. del matt

Aparells: Cinc "Junkers"
30 Bombes

explossives

10 Bombes incendiaries

Llarg del

carrer

principal i paral·lels

80 edificis i la Porxada tocats
Oficialment
205 morts; enterrats

en una

fossa cornu,

a

I'esquerra de la porta d'entrada.

.

164 fer its greus
Eis

hospital itzats.

morts

43 homes
75 dones
57

nens

30

no

identificats ( i

Eis ferits

un

fetus) donat

a

lIum per

una

dona morta

hospitalitzats

58 homes
106 dones
Informe donat per I 'Alcaldia al Cap Superior de Defensa Civil del Ministeri de Defensa
jul iol del 1938

Nacional el 5 de

Unes bombes enterrades
ficers presoners,

en

sense

esclatar

a

"Can

Federico",

varen ser

desactivades per arti

"epoca Franquista".
-
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