Moció per a la commemoració de l’arribada de
l’enllumenat elèctric a Granollers
Malgrat nombroses fàbriques ja produïen electricitat per a usos industrials, no va ser fins l’any 1896
– ara fa 125 anys – que la ciutadania granollerina va poder veure en funcionament una xarxa
d’enllumenat elèctric, instal·lada expressament per a la Festa Major del municipi, i que, en aquella
època, es va convertir en tota una atracció que va caracteritzar les següents Festes Majors: l’encesa
de les llums de la nova xarxa d’enllumenat elèctric instal·lada principalment en edificis públics.
Tot i així, no va ser fins el setembre de l’any 1913 que es va finalitzar la instal·lació de la xarxa
d’enllumenat elèctric a tot el municipi – també en motiu de la Festa Major –, una fita històrica que
contribuïa a consolidar encara més el nostre municipi com una ciutat emprenedora i innovadora,
que adoptava les més recents innovacions tecnològiques.
És precisament aquest esperit d’emprenedoria i innovació que creiem ha de seguir caracteritzant el
nostre municipi, i que creiem cal reivindicar amb la commemoració de fites històriques d’aquestes
característiques.
I per això, el Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya, proposen
al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Commemorar, en el marc de la Festa Major de Blancs i Blaus 2021, i en el format en
que l’Ajuntament de Granollers consideri adient, el 125è aniversari de la instal·lació i demostració
de la primera xarxa d’enllumenat elèctric de Granollers.
SEGON.- Sol·licitar la col·laboració de les colles de Blancs i Blaus en l’organització de la citada
commemoració, oferint-los la possibilitat de participar i formular propostes segons les considerin
adients per a l’encaix d’aquesta commemoració a la Festa Major de Blancs i Blaus 2021.
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