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Aquest divendres, commemoració del 75è aniversari
del final de la Guerra Civil i l’exili republicà
Per commemorar aquests esdeveniments, i a l’entorn de la celebració del
83 aniversari de la II República, l’Ajuntament de Mollet organitza aquest
divendres un acte d’homenatge a les víctimes dels bombardejos a Mollet i
la presentació de la revista Vallesos, dedicada a aquesta efemèride.
L’acte s’iniciarà a 2/4 de 7 de la tarda als Quatre Cantons (porta principal
d’entrada al parc de Can Mulà). Es tracta d’un lloc emblemàtic i ple de
simbolisme, ja que va ser bombardejat, va ser camí de pas dels exiliats
republicans, va veure desfilar les tropes feixistes que entraven a Mollet i acull,
des del 2009, el monument en homenatge a les víctimes dels bombardejos.
Allà es retrà homenatge a les 24 persones que van morir en els bombardejos
de 1938 i 1939 a Mollet.
Tot seguit, l’acte continuarà al Jardí Literari de la Biblioteca Can Mulà on tindrà
lloc la presentació del nou número de la revista Vallesos, el monogràfic de la
qual està dedicat als 75 anys del final de la guerra i en el qual hi ha diferents
aportacions de personalitats molletanes. L’acte comptarà amb les intervencions
de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs; el periodista i director de la revista
Vallesos, Vicenç Relats; la historiadora M. Àngels Suárez, que ha publicat
nombrosos articles sobre la guerra civil i la postgerra i és autora del llibre La
Segona República i la Guerra Civil a Mollet del Vallès; Pilar Molins, filla de
deportat assassinat al camp de Mauthuasen; i Júlia Martínez, testimoni i autora
del blog Vivències.

Commemoració del 75è aniversari del final de la Guerra Civil i l’exili
republicà
Divendres 25 d’abril
18.30 h – Acte d’homenatge a les víctimes dels bombardejos (Quatre
Cantons)
18.45 h – Presentació del volum 7 de la revista Vallesos (jardí literari de la
Biblioteca Can Mulà)
Parc de Can Mulà
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