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Introduccio
Podriem cornencar amb els mots que la redacci6 del periodic local de Grano
Hers, "La Gralla" dirigf el dia 8 de mary de 1931 al Doctor Alfred Canal i Co
mas per haver estat elegit com a representant espanyol, "Experto medico repre
sentante de Espana", al Congres Internacional de Medicina rural de Ginebra
(Societat de Nacions); els qualificatius que defineixen la seva tasca s6n els de
"metge", "amateur aprofitat de la historia local" i "company de redacci6".
Aquests tres epitets ens serviran per a dividir el treball en els tres capitols de
periodista, historiador i metge, i com a colof6 de tots ells a el de granolleri
actiu.
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La

seva

tasca

periodistica

Per les paraules d'elogi que hem llegit pod em veure que La Gralla, aquest pe
riodic local, tots els granollerins del seu temps i amics i companys, coneixien i
admiraven les innombrables tasques que portava a terme el Doctor Alfred Canal
J a que hem pres com a punt de mira de les seves activitats La Gralla, es per
aci per on comencarern a co neixer la seva personalitat.
Alfred Canal en va esser el primer director fins que la feina professional va
impedir-li que continues en el seu carrec, si be no va deixar d 'escriure-hi les se
yes

col-Iaboracions periodiques.

Va esser director de La Gralla des del dia 1 de Maig del 1921, primer nume
ro, fins una data rnes enlla del4 de mary del 1923 pero abans del mes de setem
bre del 1925, quan e1 carrec passa a mans d 'Amador Garrell.
Com a periodista, director 0 no, trobem les col-laboracions fetes a La Gralla
netament dividides en tres grups. L'un el de les seves col-Iaboracions de caracter
historic; l'altre el de les co l-Iaboracions de tema professional (per exemple, so
bre la questio sanitaria a Granollers, articles de divulgaci6 de temes medics, re
sum dels treballs del centre sanitari, etc.) i el darrer estaria format per aquells
articles de caracter divers sobre personalitats, cntica d '0 bres, d 'estrenes, croni
ques d 'actes, etc.

Dels dos primers tipus de colIaboracions amb un caire mes especific en par
larem mes endavant, limitem-nos a repassar per ordre crone logic les altres col.
laboracions.
El 24 de setembre dell 922 La Gralla va editar un suplement a la memoria de
"l'avi Garrell", N'Esteve Garrell. Hi feu un article "Els darrers temps d'en Ga
rrell" elogiant les tasques fetes pel me stre d 'escriptors i periodistes locals.
L'any seguent, el mes d'octubre Canal feu un estudi i crftica de l'obra La
Reina de la Festa" de N'Esteve Garrell..
El 4 de mary del 1923 En Pere Vegue En Josep i N'Amador Garrell, N'Este
ve Sarroca i N' Alfred Canal que constituien la redacci6 de La Gralla van fer un
acte de comiat a En Fontdevila per haver estat nomenat Regidor en Cap del
diari madrileny "El Liberal".
Les activitats de Manuel Fontdevila no eren tambe solament de caracter pe
riod istic i aix i ens ho demostra el resso que tingue a Granollers, i per tant a La
Gralla, l'estrena el mes d 'octubre del 1926 de l'obra "La Dona Verge" al teatre
Apolo de Barcelona. La Gralla del dia 3 publica una "Visi6 al marge de La Do
na Verge", article d'Alfred Canal i fa constar l'assistencia d'una representaci6
de La Gralla, junt amb altres granollerins en una nota encapcalada "Grano lle
rins a l'Apolo". Canal era en aquesta representaci6.
El dia 7 de novembre del mateix any es publica una llista de subscripci6 0berta per a reg alar una placa de recordanca a En Fontdevila per l'exit de l'estre
na.
L'encapcala La Gralla amb 25 ptes. i tarnbe hi trobem Alfred Canal amb 5
"

,

ptes.

Aquesta placa
Alfred Canal i la

li

va

seva

esser lliurada la seguent setmana

en un

acte

on era

present

esposa.
per la mort de

El juliol del 1924,
Guimera, va escriure per als lectors de La
Gralla un article titulat "En memoria d'Angel Guimera. L'estela del mestre".
El dia 28 de novembre del 1926 Alfred Canal amb motiu de la inauguraci6
de la Biblioteca escriu una nota historica de l'Edifici on aquesta es va installar
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cronica de la inauguraci6 a la qual va assistir el rei Alfons XIII.
EI mateix any 1926 escriu una serie de dotze articles titulats "Per l'engran
diment i embelliment de la ciutat" despres d 'una conferencia del diputat i con
seller Sr. Francese Torres ala sala de la societat L'Alhambra.
i

una

Els articles publicats els mesos de maig i juny foren: Generalitats I, Aspecte
problema II, La situaci6 econornica de l'Ajuntament III, Les obres a
realitzar IV, La salut publica V, La cultura VI, Les Obresd'embelliment VII,Ur
gencia, necessitat i conveniencia de la llur realitzaci6 VIII, L'actual moment his
toric IX, L'aportaci6 de tots els ciutadans X, EI nostre parer XI.
Els articles i totes les idees exposades represent en l'opini6 dels qui fan La
total del

Gralla: "No pod iem restar emmudits en aquests moments de regeneraci6" diu.
Els projectes s6n de tres ordres: sanitari, cultural i d 'embelliment i millora ma
terial de la ciutat i l'Ajuntament els ha de portar a terme amb recursos propis i
aliens.

Les obres de caracter sanitari s6n: construcci6 de clavagueres; dispensari me
dic-municipal; instituci6 de puericultura com eixamplament de l'actual Casa

Bressol; higienitzaci6 de l'actual escorxador; aigues potables; safareig public; i
millorament de qualques serveis ja implantats com s6n: serveis de neteja publi
ca, extracci6 de materies fecals, fonts publiques, mercats de queviures.
Obres de caracter cultural; fundaci6 d 'un altre grup escolar; engrandiment de

Superiors i Creaci6 d 'una Biblioteca i Arxiu.
Obres d'embelliment i millora publiques, empedrament de carrers i construe
ci6 de voreres adequades, urbanitzaci6 de places, construcci6 de nous edificis
per a Jutjats Municipals i d'Instrucci6, roturaci6 i numeraci6 de carrers i places,
construcci6 de passeigs ijardins d'esbargiment i d'altres de menys importancia.
Totes aquestes obres no tenen la mateixa urgencia necessitat i conveniencia
de realitzaci6. Per a Alfred Canal i tarnbe doncs parer de La Gralla, les obres sa
nitaries i culturals s6n de necessitat immediata, les d 'embelliment convenients,
L'any 1927 Josep M.a Junoy va fer a Granollers una ccnferencia sobre "La
Nova Revista" i Canal en feu la presentaci6, aixf com tambe la de Josep Coma
I'actual Institut d 'Estudis

,

sota el nom de "Divagacions sobre l'art" disserta l'any 1933.
EI doctor Viladecans, cirurgia, mori l'any 1927 i ell va escriure "Unes parau
les al company traspassat Sr. Viladecans".
L'orquestra de l'Associaci6 de Musica de Granollers fa un concert a La Uni6
Liberal el mes de juny de I'any 1929 i escriu una cronica d'aquest.
EI 1930 fa la resenya i cntica de l'obra "La Venus i els barbars" de Llu is
Capdevila, aix i tambe quan La Casa del Valles a Barcelona publica "'EI Valles,

qui

Assaig geografic" de Pau Vila.

L'Any 1931 Agust i

Palau

parla als granollerins de "Art Iberic. Pre-historia
posteriorment als lectors de La Gra

d 'Espanya i Historia" i Alfred Canal dona
lla un resum de les paraules del Sr. Palau.

"

Macia traspassat" fou l'ar
EI politic Macia morf el desembre de l'any 1933
ticle del Dr. Canal que en deixa constancia a La Gralla d 'aquest important sue
ces.

L'any 1936, el numero corresponent al tres de maig La Gralla d6na noticia
d 'un homenatge que prepara Granollers als artistes Ruera, Serra i Cumella, i Al
fred Canal junt amb els senyors LIobet i Vernet ri'es un dels organitzadors. EI
10 de maig ja hi tenim el reportatge. Es celebraren conjuntament tres festes en
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homenatge d'artistes, e1 Dia de 1a mare i els XV anys de La Gralla.
Es feu un vermut d 'honor a1s artistes i el doctor Canal hi digue unes parau1es
en nom de 1a cornissio organitzadora.
La seva tasca period istica a La Gralla acaba el lOde gener del 1937 amb la
desaparicio d'aquesta publicacio setmanall'any dissete.
Tambe e1 doctor Canal com a home estudios, ostentava altres carrecs de caire
period Istic.
L'onze de mary del 1923 fou nomenat corresponsal col-laborador del Diccio
nari de la Llengua Cata1ana de l'Institut d'Estudis Catalans.
una:

Historiador Local
La d'historiador local fou una faceta periodistica mes important, potser, en
el Dr. Alfred Canal que queda concretada d 'una banda en els articles que ana
publicant periodicarnent a La Gralla amb el nom de "Curiositats Granollerines"
i d'altre en el programa radiofonic "El quart d 'hora de Granollers" de Radio
Associacio de Catalunya. Aquesta tasca periodistica es completada des del punt
de vista historic per les seves activitats a la Junta d 'Estudis Histories i al Pa tro
nat del Museu-Arxiu.

El segon numero de La

Gralla,

Granollerines, Alfred Canal ell
proposit:

el 8 de maig

mateix

,

inaugura la serie de Curiositats

ens ex plica en

aquest primer article el

seu

"Desenterrant vells papers referents als diversos aspectes de la nostra vida
social, anirem publicant en aquestes planes tots aquells documents que mes pu
guin interessar als nostres conve ins, ja sigui per son caracter curios, historic 0
social de la nostra vila".
L'any 1921 publica set "Curiositats Granollerines" sobre diferents temes: un
document contracte entre l'Ajuntament i les Germanes Carmelites per l'Ho spi
tal; un altre sobre la retirada dels francesos; una instancia de l'Ajuntament per
treure la Capella de Sant Cristofol; tres articles sobre l'origen dels noms dels ca
rrers del Dr. Riera, de Jaume Tristany i de "I'Ingeniero ". El darrer d'aquest any
sobre les velles muralles de Granollers continua en tres articles mes l'any 1922.
L'any 1922 en va escriure vint-i-sis: els tres primers de les muralles; un index,
del segle XVI, dels assumptes en els quals els Jurats de la Universitat de Grano
Hers havien intervingut, articles sobre l'origen dels noms dels carrers Ricorna.
Tarafa, Bruniquer i Maspons; La Porxada; La Confraria de Santa Magdalena; La
vinguda del Virrei de Catalunya a Granollers; un Memorial del Sindic de Grano
llers qui assisteix ales Corts Catalanes a Monco l'any 1547; un document sobre
una corigregacio establerta a la nostra esglesia a principis del segle XVII; i el da
rrer sobre l'eleccio d'una cinquantena d'homes per a guarnir Barcelona I'any
1559 sota el manament del Capita General de Catalunya.
A l'any 1923 va publicar-se a La Gralla dotze "Curiositats Granollerines", si
be Alfred Canal no les numera com les dels anys 1921 i 1922, ja que Ies que son
continuaci6 0 acabament d'altres tenen el mateix numero semblant aixf que
son menys.
Aixf la XXXIV reprodueix la Sentencia donada per la Reina donya Maria
d 'Arago l'any 1437, que ve a establir el poder judicial de Granollers. Les quatre
seguents "Curiositats Granollerines" amb el numero XXXV parlen de la tradi
cia del ball de les donzelles i les set que resten (XXXV£) reprodueixen uns do,

,
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cuments il-lustratius de les

"Practiques municipals del segle XVI".
es ja tan prodig a La Gralla en "Curiositats Granollerines",
Alfred Canal n'hi escriu sis (XXXVII a XXXXII, aix I ho numera el periodic).
Els temes s6n: Costums d'esglesia (segle XVI); una lletra dirigida pels Jurats de
Granollers als consellers de Barcelona el 1564; un document de 1842 que con
firma que l'esglesia de "Sant Francisco" havia servit per a sal6 de ball (Canal fa
constar que ja ho deia l'avi Garrell i que el document nornes corrobora les seves
L'any 1924

no

el mercat de Granollers en el segle XVI; un episodi historic del segle
XIV (regnat de Pere IV d 'Arag6) i els Privilegis de fires i mercat.
Hem vist com des del mes de maig del 1921 fins a finals d 'any te set articles
agrupats pel nom de "Curiositats granollerines"; aquest nombre va en augment
l'any seguent, vint-i-sis, i l'any 1923 comencen a trobar-se a faltar (nornes dot
ze), per accentuar-se mes aquesta manca el 1924, amb sis.
EI 1925 nornes en publica tres: Dels veils Privilegis de fires i mercats; troballa
de les primeres ordinacions municipals de Granollers i la tercera sobre aquest lli
bre d 'Ordinacions.
L'any 1926 dues: una demanda original, sobre un pare que nega al fill perm is
per a casar-se; i una altra sobre eillibre d'ordinacions, encara.
Veiem dels anys 1927 al 1935 una manca absoluta d'aquests articles de mar
cat caire historic.
La darrera publicaci6 amb aquest t itol no la trobem ja fins el dotze de julio]
de 1936: "Una reclamaci6 de salari en el segle XV".
A que devem aquesta irregularitat en aquest tipus de publicacions? D'una
banda a d'altres activitats en el mateix camp historic (Junta d'Estudis Histories,
Museu-Arxiu
) pero damunt de tot aixo hi ha la seva feina professional, i aix i
veurem com es corresponen aquests anys de manca d 'articles amb les nombro
ses activitats com a metge.
Aixo esta relacionat tambe amb la renuncia al carrec de director d 'aquest pe
riodic. EI dia I de maig del 1926, aniversari de La Gralla, hi trobem un article
"Els qui fern La Gralla", il-lustrat amb caricatures del dibuixant Escobar i del
doctor Alfred Canal se'ns diu que hague de renunciar al carrec de director per la
seva feina professional, la qual cosa tambe l'obliga a limitar les seves col-Iabora
cions d'Historia local.

paraules);

....

Com a historiador la seva tasca a La Gralla es redueix l'any 1927
titulat "Granollers en la historia. Ensomni gelos".

a un

article

EI dia 20 de maig del 1928 La Gralla d6na la noticia de la constituci6 de la
Junta d'Estudis Histories. Parla en nom de tota la comissi6 el doctor Alfred Ca
nal.
Aquesta Junta es proposa estudiar i editar la documentaci6 historica local i
aspira a contribuir a l'organitzaci6 adequada de l'Arxiu Historic Municipal.
Es nomena una comissi6 executiva que recaigue en els senyors Alfred Canal,
J osep Mora i Manuel Bigas.
EI dia 5 d'agost del mateix 1928 veiem com aquesta Junta d'Estudis Histo
rics de Granollers s'amplia a la comarca. D'aquell moment endavant sera la Jun
ta d 'Estudiosos Histories de Granollers i la seva Comarca. Queden nomenats co
rresponsals a Cardedeu, Caldes de Montbui, Sabadell, Palou, La Garriga i d'al
tres.

En acabar aquell mateix any aquesta Junta

es

serveix de La Gralla per

a

fer
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una

crida als granollerins i valle sans demanant la

seva

aportaci6 moral

i mate

rial.

Aquesta aportaci6 material es concreta
l'Ajuntament de 1.500 pessetes a l'any.

per part oficial

en

una

subvenci6 de

Pen) aquella subvenci6 nornes va esser cobrada l'any 1929, perque el dia tres
de maig de 1931 Canal escriu un article a La Gralla titulat "La tasca ignota" on
exposa el resultat de la recerca d 'aquesta subvencio per part de la comissi6 de la
Junta a l'Ajuntament. La subvencio ja no era al pressupost de l'any 30 "per in
necessaria" i d 'aquell any nomes van arribar a cobrar-ne la meitat.

L'any 1929, al

mes

de

maig, "Un any mes d'hist6ria a La Gralla" es I'article
parla de les seves "Curiositats Granollerines" i de la

que escriu Alfred Canal i on
Junta d 'Estudis Histories.

La primera tasca important d'aquesta Junta fou la iniciacio de la co lIeccio
"Biblioteca Granollerina". EI 5 de maig La Gralla dona la noticia de la reunio
de la comissi6 per a parlar de la immediata publicacio d 'aquest volum, el primer
sobre la tasca dels Sindics a Monee (recordem una de les "Curiositats Granolle
rines" del 22 "Memorial del Sindic de Granollers qui assisteix ales Corts catala
nes de Monee l'any 1547); tambe a la mateixa reunio es nomena nous corres
ponsals comarcals i la cornissio deixa constancia que fou ben vista per la J un ta
la fundacio de la Casa del Valles a Barcelona.
Malgrat la manca d'ajut oficial, la Junta d'Estudis Histories continua la seva
tasca que queda plasmada en l'adquisicio el mes de gener de l'any 1931, quan
encara s'esperava la subvencio de l'Ajuntament, del Llibre de censals de I'antiga
casa Puigesteve de Granollers dels segles XVI i XVII, una veritable antoJogia de
.

,

cognoms i

oficis de l'epoca.

Tambe la Biblioteca Granollerina

va

endavant amb el segon

voJum,

el lIibre

d'Ordinacions Municipals, trobat el 1925 i tenia ja dues "Curiositats Granolle
rines" el mateix 1925 i 1926.
L'any 1934 publica la Junta d'Estudis Histories el tercer volum, que sera eJ
darrer, de la Biblioteca Granollerina, que reporta un interessantissim docu
ment: "Respuestas a unas preguntas a las cuales deben satisfacer de Cornun y
Particular del terrnino de Granollers, obispado de Barcelona (1715)".
El mes de novembre de 1934 es crea un patronat per a la direccio del Museu
i Arxiu de Granollers. Alfred Canal n 'es el primer president. A la propera reu
nio de patronat s'aproven ja uns estatuts i decideixen fer una exposicio amb
motiu de les festes de Nadal d'aquell any. Canal fa a La Gralla una al-locucio i
una explicacio de tot el que es pot trobar en les sales de dita exposicio.
En aquells anys, doncs, dues institucions aglutinen la vida historico-cultural
de Granollers: La Junta d 'Estudis Histories i el Museu i Arxiu. No anaven ma
ssa separats, ja que en comencar l'any 1936 el Museu i Arxiu es va incorporar
la Junta d 'Estudis Histories, En la mateixa reunio s'informa a tothom de l'ad
quisicio d'un nou lot de llibres i de l'estat de les obres del Museu. La Junta
d'Estudis Histories de Granollers i de la seva comarca continua treballant com a
seccio autonorna del Museu i Arxiu.
Es en aquest mateix any quan li es ofert l'Arxiu Judicial pel Jutjat de Prime
ra Instancia d'acord amb el Col-legi d'Advocats amb motiu d'efectuar-se el tras
Hat de les oficines del Jutjat.
En guanyar ales eleccions

municipals

del 23 de febrer de 1936 el front popu-
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lar

d'esquerres, el batlle

senyor Gasset dimiteix i hi ha

taments suspesos el 6 d 'octubre del 34

una

reposici6 dels Ajun

proclamar l'Estat Catala dins la Repu
blica federal espanyola i produir-se un trencament amb el govern Lerroux. Tor
na a esser batlle el senyor Esteve Camillo.
en

Per aixo el d ia 1 de mary la Junta-patroriat del Museu i Arxiu dimiteix a fi
nou batlle en designi una altra 0 la ratifiqui de nou.
En els acords presos a l'Ajuntament la sessio del 8 de mary n'hi ha un que fa
referencia a aquest fet. Llegim: "deixar sobre la taula la dimissi6 del Patronat

que el

del Museu-Arxiu".
Les activitats de la Junta d 'Estudis Histories desapareixen de la pagines de La
Gralla, si be el Museu i Arxiu tingue un paper important despres del 18 de juliol
de 1936.
El Butllet i Oficial de la Generalitat de Catalunya del 25 de juliol decreta re
collir els objectes abandonats 0 en perill, que es facin envans en edificis sense
poder-se tancar 0 oberts i I'Ajuntarnent acorda nomenar els senyors Josep M.a
Ruera com a representant del Museu, comissionat doncs, per a salvar les obres
d'art 0 arqueologia que corren perill de perdres, destinades al Museu i Arxiu.
Les claus eren dipositades a l'Ajuntarnent i es feia un inventari.
Tambe a la mateixa sessi6 l'Ajuntament decreta en relaci6 amb els bens de
I'Hospital i Asil que aquest faci una relaci6 d'immobles i mobles, aixf com tam
be s'interessa per la situaci6 d 'uns valors adquirits amb el producte del retaule
de Granollers dipositat a la caixa del bisbat de Barcelona.
Tambe escriu el doctor Canal altres articles en els extraordinaris de Festa Ma
jor 0 de Nadal. "La carretera i el mercat" I'any 1929; "El nostre mer cat a tra
i d'altres sense ca
yes de la historia" el 1934; "Pedres de Granollers" elI935
racter d 'extraordinari com l'escrit el mes de febrer de 1931 amb el nom de "Es
tampes ciutadanes: El veIl Portalet de Granollers totalment desaparescut". Es
una oraci6 funebre al yell carrer del Portalet en desapareixer un troy del Porta
let que recordava l'origen del nom. Hi publica un document de.1932 de les antigues muralles.
EI 23 d 'abril de 1936, Radio Associaci6 de Catalunya inaugura unes emi
ssions setmanals dedicades a Granollers i es confiada a La Gralla la tasca de par
lar per radio cad a dijous al vespre "El quart d 'hora de Granollers". La inaugura
ci6 la fan els senyor batlle i els senyors Canal i Garrell. Es proposen donar com
pte de tots els aspectes importants de Granollers.
EIs programes encarregats al doctor Canal s6n set, des del dia lOde maig fins
el 19 dejuliol d'aquell any 36.
Els temes foren: "Dels origens de Granollers", "El creixement de Grano
Hers", "Els antics oficis de Granollers", "Les llibertats municipals de Grano
IIers", "Un bandit del segle XIIIe, Huguet de Bigues", "EI "menu" d'una reina
a l'hostal de Vilamajor" (reina Petronella), "Una reclamaci6 de salari en el segle
XVe" i
La festa de Sant Cristofor". Aquest es el darrer program a despres del
18 de juliol.
...

.

"

Metgede projeccio

nacional i internacional

noticia que

La primera
ens d6na La Gralla de la professi6 del seu director, en
els primers numeros, es un anunci, que es va repetint en diferents numeros, del
trasllat de domicili i consultori al carrer Josep Umbert (abans Aurora), 7 i l'ho-
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rari de consulta es de 12 ali de 7 a 9; trasllat que es repetira l'any 1934 al ca
rer Alfons IV, 75.
Despres el mateix any 1921 tenim ja noticia de dues facetes diferents dins la
seva professio: Metge forense del Jutjat dInstruccio i Metge de Medicina Gene
ral (principalment l'actuacio en accidents es la nota mes destacada dins el set
manari, pel seu caire informatiu dels successos ocorreguts aquella setmana).
El desembre del 1923 La Gralla dona la noticia del nomenament de tres met
ges titulars: Bonaventura Viladecans, Alfred Canal i Alfred Selles,
Tambe aquest mateix any per noticies aparegudes sabem que es director del
Laboratori bacteriologic del partit, el Doctor Farreras i que el Doctor Canal
ri'es el subdirector.
J a el mes de gener del 1924 el Doctor Farreras fa unes apreciacions de la
questio sanitaria a Granollers al periodic La Gralla i tot seguit e l Doctor Canal
corrobora aquestes apreciacions amb tres articles publicats el gener i febrer "La
questio sanitaria a Granollers". En el primer es fa resso de l'opinio publica, que
la construccio de clavegueres es una questio vital per a Granollers. EI segon par
la dels perills de contagi i com han d 'aillar-se els malalts. En el tercer acaba el
tema del contagi i critica els remeis tradicionals de casa 0 per consell de veins
que perjudiquen normalment als malalts,al mateix temps que despres no es se
gueixen els consells del metge.
El dia I de juny del 1'924 La Gralla felicita el Doctor Canal per haver obtin
un premi per unanimitat en el concurs cientffic de la "Revista dels Labora
toris Ibero-americans" de Reus. La Gralla destaca el merit del premi del Doctor
Canal en primer lloc per la categoria dels components del Jurat: els Doctors
Rodriguez Fornos, de Valencia, Marian Sanchez, de Valladolid i Julian de la Vi
lla de Madrid, i tarnbe pel fet que el primer premi quedes desert.
L 'any 1925 veiem ja com cornenca a representar els metges de Grano llers. A
primers de maig assisteix com a representant dels titulars de Granollers a l'As
semblea provincial i en aquesta es elegit Secretari de la Junta Comarcal delegada
de I'Asso ciacio de Metges titulars de la provincia i Secretari general de l'Asso
ciacio de Metges titulars de la provincia.
En acabar l'any en una reunio de la Junta comarcal el Doctor Canal proposa
que aquesta es subdivideixi en Alt i Baix Valles i la seva proposta va esser accep
tada.
Tambe la seva feina professional la veiem a l'Hcspital i AsiI. El mes de juliol
de 1925 s'inaugura una sala d 'operacions i hi assisteixen els titulars Doctors Pe
drals, Selles i Canal, que hi serveixen per torna.
L'any 1926 publica a La Gralla un article de divulgacio medica i contra la in
cultura de la gent que creu en el poder magic de pedres, cinturons, etc.: "Ofen
siva nigrornan tica".
Tambe un altre "La passa" contra l'alarma de la gent per certes manifesta
cions patologiques intestinals aquell estiu.
L'octubre d'aquell mateix any es convoca una reunio de titulars de municipis
i el Doctor Canal es elegit President de la Seccio del districte de Granollers de
l'Associaci6 Nacional d'Inspectors Municipals de Sanitat.

gut

L'any 1927,
Reus

mes de febrer, exercint les seves funcions de
President, va a
reuneix la Comisssi6 preparatoria del Congres de Metges titulars de
i el mes de mary viatja a Madrid a preparar el Co ngres pel mes de maig.

on es

Madrid,
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A La Uni6 Liberal pronunciara en aquest interval una co nferencia en relaci6
amb el tema del Congres: Sanitat Publica i Sanitat Escolar.
Del 25 al 29 de maig se celebra el Primer Congres de Sanitat Municipal a Ma
drid i el Doctor Canal ri'es un dels ponents oficials. Previament es publica el Lli
bre de Ponencies del Co ngres i Alfred Canal com a Secretari de la Comissi6 de
Propaganda del Co ngres no dub ta en encarregar-se de que fos fet a Granollers
(obrador de Can Garrell). Destaca La Gralla dues ponencies, una sobre el tema
del Doctor Canal i I'altra la del Sen
"Estad ist icas de mortalidad i morbilidad
de la miseria de Espanya.
il-lustratives
Fernandez
Aldama
amb
fotografies
yor
Com a ccnsequencia d'aquest Congres i de la ponencia del Doctor Canal es
reuneix la Junta Local de Sanitat amb el senyor Batlle de Granollers. La idea
del Doctor Canal es que el Municipi ha de vetllar per les questions sanitaries.
EI mes de novembre se Ii fa un sopar d'homenatge per les seves gestions en el
Primer Co ngres de Sanitat Municipal de la Junta Provincial de l'Associaci6 Na
cional de Metges Titulars Inspectors Municipals de Sanitat. En aquest sopar sa
tiritza la incultura de la gent que fa dif icil la tasca dels metges en els pobles ru
"

rals.
A finals

d'aquest

del 1927 mort el Doctor Ricard

mes

Medicina del Partit i

Pedrals, Subdelegat

Inspector Municipal de Sanitat. Aquests

de

carrecs passaran

a

del Doctor Canal des de finals d'aquest mateix any.
EI 19 de febrer de l'any 1928 exerceix ja doncs les funcions que depenen del
nou carrec, es fa una reuni6 de metges titulars per a parlar de la higiene publica
i cs presidida pel ara ja Subdelegat de Medicina, Doctor Alfred Canal.
mans

EI 4 de marc tornen

a

reunir-se sota la

seva

presidencia

per

a

solicitar

l'ingres

l'escalafo provisional de metges titulars que s'esta formant a tot Espanya
i es promou una recapta per a soc6rrer la vfdua del metge don Epifani Sanchez

en

....

un poble de Ciutat Real, vfctima d'assassinat.
EI mes de maig torna a Madrid per a participar en una Assemblea de metges
titulars Inspectors Municipals de Sanitat.
EI 8 de juliol del rnateix a l'Assemblea de Metges de Barcelona a la qual assis
teix el Doctor Canal en representaci6 del districte es formada una Comissi6 a
honor del metge veil i el Doctor Canal en forma part.
Quasi despres d'un any torna a reunir-se la Junta Local de Sanitat amb el sen
yor Batlle i es prenen per part de l'Ajuntament els seguents acords. Primer: No
mcriar els senyors Farreras, Canal, Raspall i Marimon per a que formulin un

mort en

projecte

tecnic sanitari de municipalitzaci6 del servei daigues publiques.
a l'Inspeccio els metges titulars en la seguent forma: Districte

Adscriure

municipal: don Alfred Canal, metge titular; districte
mento l; districte tercer; don Alfred Selles.
EI 21 d 'octubre en una reuni6 de metges es reelegit
pava i entra
va

creaci6,

a

en

A finals

temps",
EI

a

mes

segon: don Salvador Ra

en els carrecs que ja ocu
la Comissi6 organitzadora de la Diada dels Metges titulars, de no
nostra ciutat junt amb els Doctors Rarnentol i Selles.

d'any

torna

a

Madrid pen) la redacci6 de La Gralla nornes

que per afers professionals.
A l'any 1929, al mes de febrer trobem la

fred Canal

Segon:
primer

com a

metge,

una

primera

ens

diu

notfcia de La Gralla d'AI

dissertaci6 sobre el tern a "La Sanitat

en

el nostre

l'Ateneu Obrer,

de juny

es

trasllada

a

Berga

per

a

participar

en un m

iting sanitari,

or-
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ganitzat pels metges Inspectors municipals d'aquella ciutat, presidit per l'Ins
pector Provincial de Sanitat, doctor Bercial, que repetides vegades havia estat
en contacte amb el Doctor Canal a Granollers com a subdirector del laboratori,
o director, mes tard, de la subbrigada sanitaria.
EI 21 de juliol quan es a prop l'estiu com a Inspector Secretari de la Junta
Municipal de Sanitat, fa public a La GraIIa, un edicte sanitari amb el resum es
vacunacions contra la verola i el tifus fetes a nostra ciu
2.600 vacunats 0 revacunats. En aquest edicte acaba ofe
vacunacio als qui encara no ho han fet.
hi ha una reuni6 de metges Inspectors Municipals de Sa
nitat d'aquest partit amb el president de l'Agrupaci6 comarcal de veterinaris
senyor Freixa de La Garriga. S'acorda un pla a seguir per als treballs de desin
fectacio i desinsectaci6 en els pobles.
Tambe s'acorda enviar tres representants a I'Asscrnblea i Congres de Saragos
sa que havia de celebrar-se el mes de maig de I'any seguent i el Doctor Alfred
Canal ri'es un d'ells.
Una altra faceta del metge Canal la desenvolupa a la Creu Vermella com a
metge; la primera vegada que La Gralla ens ho fa co ne ixer es el mes d'octubre
del 29; quan el Gran Premi d 'Europa Motociclista. EI servei sanitari es organit
zat per la Creu Vermella local i el Doctor Canal junt amb el Doctor Selles assis
teixen amb una tenda sanitaria a Bellulla.
Tarnbe sabem despres que el Doctor Canal formava part del consultori gra
tuft de la Creu VermeIIa: Medicina general i enfermetat de la infancia. La visita
era un dia ala setmana, dilluns de 7 a 8 del vespre. Tarnbe el Doctor Canal hi a
tenia nombrosos accidents.
En aquestes dades assisteix com a representant dels metges granollerins a la
reuni6 general extraordinaria de socis del Sindicat de Metges de Catalunya per a
tractar de la construccio del Casal del Metge. Ed ifici social que fou construit
tal com s'acorda a la dita reunio.
Aquest Casal aprovat I'any 1929 no fou inaugurat fins el juliol del 1932 i en
cara de manera oficial doncs la construcci6 no era acabada. Com a representant
dels metges d'aquest partit judicial assisti a una Assemblea de Metges per a la
inauguraci6 de la sala d 'actes del nou Casal del Metge.
Encara en aquell any 1929 es nomenat Metge de Seccio de la Companyia del
Nord a Granollers.
L'any 1930 comencen les publicacions amb un caracter forca periodic d'unes
notes del Laboratori bacteriologic del partit, notes firmades pel director i ja no
ho es e1 doctor Farreras sino el Doctor Canal. Aquestes notes son una estadisti
ca de1s analisis, quantitativa i qualitativa, d'aigues, llet... i desinfeccions de ro

tadistic del resultat de
tat, sumen un total de
rint el servei gratuit de
El rnes de setembre

bes, objectes, etc
Les primeres d 'aquestes notes eren mensuals i eren breus
Per exemple La Gralla del 13 de juliol de 1930 diu:
...

resums

dels serveis.

Serveis Sanitaris
La Subbrigada Provincial Sanitaria ha rea1itzat 61 serveis: 32 analisis d'aigua,
16 de llets, 3 d'orins, 1 d'esputs, 8 desinfeccions domiciliaries i una de roba i

objectes.
E1s
resum

de gener de 1935 i 1936 publica a La Gralla el Centre Sanitari el
de1s treballs realitzats e1s anys 1934 i 1935.

rnesos
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Els reprodu irn a continuaci6:
Centre Sanitari Comarcal de Granollers
Resum dels treballs realitzats i dels serve is prestats als Municipis del partit
durant

l'any

1934:

Servei d 'analisis
Analisis daigues: Qu irnics totals 2. An alisis daigues: Qufrnics sanitaris 107.
Analisis d 'aigues: Bacteriologies 107. Analisis d 'orines 48. Analisis d 'esputs 9;
Analisis de sang 15. Analisis de lIet de vaca 2. Analisis de lIet de dona 1. Ana
lisis de deposicions humanes I. Analisis de liquid pleural 1 i Analisis de liquid
ascitic I. Total: 294.
Analisis procedents de Granollers 184, de Caldes de 'Montbui 20, de Sant Fe
Jiu de Codines 4, de La Roca 2, de LIinars 10, de Cardedeu, 20, de Caste llter
sol 17, de Vilamajor 18, de Montornes 4, d'Aiguafreda 10 ide Parets 4.
Servei de desinfeccions
Habitacions desinfectades 201. Habitacions desinfectades 2. Lots de robes
desinfectades al vapor 39. Desinfeccions sol-Iicitades per autoritats 209 i Desin
feccions sol-licitades per particulars 3.
Servei de profilaxi anti-infecciosa
Vacuna antivariolica dispensada 1365 tubs. Vacuna antitifica per os 2134.
Vacuna antitifica per injecta 54. Vacuna antirrabica 4. Vacuna antituberculosa
Calmette 12 i Vacunacions practicades

a

l'estatge

del Centre 204.
gener del 1935
EI director: Alfred Canal

Granollers,

Centre Sanitari Comarcal de Granollers
Resum dels treballs i activitats d 'aquest centre en l'any 1935
Serve i d 'analisis
Analisis da igues: Qu fmics totals 3. Qu imico-sanitaris 102. Bacteriologies
102 i Hid rornetrics 2
Analisis varis: d'orines 17, d'esputs 23, de sang 11, de Ilet de vaca, 18, de
llet de dona 8, de gel artificial 4, de begudes gasoses 9, d'altres 7 ide lIet de ca
.

..

bra 5. Total: 411.

Classificaci6: Analisis so llicitats per autoritats 359 i per particulars 52.
Analisis procedents de Granollers 329, de Barcelona 4, de Cardedeu 24, de
Caldes de Montbui 8, de Les Franqueses 1, de Montornes 6, de Montmany 1,
d'Aiguafreda 12, de Canovelles 2, de Llica de Vall 3, de MoIlet 10, de Sant
Quirze Safaja 4, de Montmel6 2, de la Garriga 3 i de Llica d'Amunt 2.
Qualificaci6: d 'Aigues Quimicament potables 3.
Sanitariarnent potables 88, sospitosos 6 i impotables 8. Bacteriologicament
potables 76, sospitoses 5 i impotables 21.
Servei de profilaxi
Tubs de vacuna: antivariolica 827, antitifica per os 1.725, antitifica per in
jecci6 181, antirrabica 12 i antituberculosa 30. Vacunacions practicades en el
Centre 24.
Servei de desinfeccions
Habitacions desinfectades 196. Lots de roba 34. Sol-Iicitades per autoritats
194 i per part icu lars 2.
Servei destad istiques sanitaries i demografiques
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Naixements 865. Defuncions 678. Nascuts morts 26. Morts de menys d'un
any 46. Defuncions infeccioses 107 i defuncions per malalties no infeccioses
571.
Total de malalties infeccioses denunciades 4.073. Casos de grippe 2.452, de
tos ferina 164, de xarampi6 1.099, d'escarlatina 103, de febre tifoidea 75, de

varicel-la 46, de tuberculosi pulmonar 49, de meningitis tuberculosa 14, de sep
ticemia puerperal 15, de febre de malta 14, de galteres 5, de reumatisme agut
febril 23, d'angines 8, de difteria 7 i de tetanus 4.
Defuncions per intoxicaci6 i emmetzinament 5, per cancer i neoplasies malig
nes 52, per malalties de I'aparell digestiu 40, per nutrici6 18, per la sang 4, pel
sistema nervi6s

per l'aparell circulatori 196, per I'aparell respiratori 93, per
31, dels ossos 6, en la prirnera infancia 5, neurosifilitiques 1,

93,

urinari

I'aparell

no classificades 8.
Ciutat de Granollers: Naixements 216. Defuncions 196. Nascuts morts 8.
Morts de menys d 'un any 12. Defuncions per malalties infeccioses 51 i Defun
cions per malalties no infeccioses 145.
Total de malalties infeccioses denunciades 1.634. Casos de grippe 951, de tos
ferina 100, de xarampi6 443, d 'escarlatina 23, de febre tifoidea 37, de vari

morts violentes 19 i malalties

cel-la 22, de tuberculosis pulmonar 23, de meningitis 2, de septicemia puerperal
4, de febre de Malta 1, de galteres 5, de reumatisme agut 19, d 'angines infeccio
ses 1, de difteria 2 i de tetanus I.
Defuncions per intoxicaci6 i emmetzinaments 3, per cancer i neoplasies rna
lignes 20, per I'aparell digestiu 9, per nutrici6 5, per sistema nervi6s 19, per l'a

parell

circulatori

44,

per

l'aparell respiratori 21,

per

I'aparell

urinari

12,

per

ve

ncreo-sffilis 1, per l'aparell ossi 1, de la primera infancia 3 i per mort violenta 1.
Granollers, gener del 1936
EI director: Alfred Canal

Aquesta es una mostra de la tasca que portava a terme el Centre Sanitari Co
marcal.
El mes de maig assisteix al Congres de Sanitat, de Saragossa, on li fou enca
rregada la ponericia sobre el tema "Manual del Inspector de Sanidad" per a la
unificaci6 de la tasca confiada als Inspectors Municipals de Sanitat i per a la
seva

major eficacia.

Porta

a

terrne curosament la

seva tasca com

a

Inspector Municipal de Sani

segons acord de l'Ajuntament i aixf junt amb els Doctors Ramentol i Se
lles, practiquen el mes de juny del 1930 una inspecci6 a fabriques, tallers i
tat

tarnbe

quins,

a

escoles

publiques

0

particulars

per tal de

vigilar la vacunaci6, boti

etc.

Les activitats en aquests anys del Doctor Canal s6n multiples. Es designat
perque junt amb el Senyor Mestres, collega seu de Molins de Rei, redactin una
ponencia per a la reglamentaci6 de les "conductes" a tot Espanya de1s metges
arnb Ilurs clients.

I tot just vingut de Madrid, hi torna a marxar per a participar, aquest
novernbre de l'any 30, al II Congre s de Sanitat a Madrid.

mes

de

Inic ia l'any 1931 arnb la renovaci6 del carrec de director de la Subbrigada
Sanitaria que ocupava des del 28, d'enca de la mort del doctor Pedra1s, per a
cine anys.
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Es aquest any 1931

Sanitat,

un

dels mes

importants

en

la vida professional del doc

que com a consequencia de la reuni6 a Madrid, Segon Congres de
per tractar de la iguala medica a Espanya, rep l'honor de les Direc

tor Canal

ja

cions generals de Sanitat i de l'Esco la Nacional de Sanitat d 'esser-li encomana
da la ponencia "Assistencia medica en el medi rural" que haura de desenrotllar
en la Comissi6 i Conferencia internacional d 'Higiene rural en nom i com delegat
del Govern espanyol, la qual es reunf a Ginebra el 29 de juny.
La Gratia es fa ress6 d'aquest nomenament i escriu un elogi del doctor Canal
que acaba amb aquestes paraules: "� No ens envaniria
que un catala, un gra
nolleri, un amic nostre, fos que dictes a Ginebra una reglamentaci6 que accep
tessin els metges i els governs representats a la Societat de Nacions? ".
...

I aixf el 29 de juny de 1931 el Doctor Alfred Canal i Comas com a represen
Catalunya i de l'Associacio Nacional de Metges Titulars Ins
pectors municipals de Sanitat d'Espanya assisteix a la Conferencia Internacional
tant del Sindicat de

d 'Higiene rural.

L'any 1932 l'inicia amb una altra intervenci6 a l'Assernblea de Metges titu
lars d 'Espanya com a Vocal de la ponencia per a la Unificaci6 de les Asseguran
ces socials, defensant l'obra sanitaria aprovada per la Generalitat, reconeixent
que la Sanitat es funci6 de l'Estat i que lluitaran amb els altres metges espan

yols.
La sessi6 fou polemica. La Gralla resumeix la intervenci6 del doctor Canal
apareguda ala Revista "La voz medica", reproduint una part del debat:
"El senor Canal dice que el senor Martorell se ha expresado diafanamente y
ellos aceptan todas sus sugestiones. Si en nuestra nacion se produce un estado
autonomico, ;,en que situacion quedamos? Desde luego la Constitucion dibuja
una nueva estructuracion. Aspirdbamos a ella y creiamos que la monarquia era
un obstdculo. ;, Les parece que iniciemos un debate politico? (voces negativas).
El ano pasado presente un proyecto de nuestras aspiraciones y la Asamblea
10 oyo con gusto
Aquel proyecto 10 aprobo el Gobierno de la Generalidad y
con el alcanzaremos la independencia de los Ayuntamientos u otras ventajas
...

...

;,

porque

no nos

deja is adelantarnosr.

..

Le contesta el senor Ruiz Heras diciendo que la Asamblea vera con gusto que
los catalanes resuelvan sus problemas antes que nosotros, beneficiados por un
cambio de estructura. No ve por ella motivo para la pregunta siniestra del senor
Canal. Si en Cataluiia se organiza la Sanidad, ello servira de ejemplo para las de

mas regiones.

Propone,
das

y 10 acepta el Senor Canal,

un corto

didlogo

para desvanecer du

...

Nosotros 10 que hemos preguntado
aunque

proclamar que

la

es

si los medicos titulares de

fuerza politica les arrolla,
Sanidad es funcion del Estado.

reconozca

que la

Cataluiia,

tienen inconveniente

en

=Sin inconveniente -, dice el senor Canal.
El senor Ruiz Heras hace una segunda pregunta; ;, Tienen inconveniente los
catalanes en seguir luchando con nosotros?
-No hay inconveniente. (Aplausos)
(Ovacion de despedidal''.
......

Pen) l'assistencia

a

aquesta Assemblea porta altres consequencies.
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Ens diu La Gralla del 7 de febrer: "Ja veuen els nostres lectors que el Senyor
Canal ana a Madrid a defensar l'obra sanitaria que ha acceptat la Generalitat i
alhora ha defensat Catalunya i els metges catalans de rece!s nascuts
Be, doncs, en premi a la seva gesti6 per l'Alcaldia de Granollers es segueixen
dos expedients governatius al nostre company i amic i el mateix Alcalde ha cur
sat una denuncia a la Generalitat per suposada desatenci6 dels serveis".
Acaba La Gralla dient que es "una alcaldada
a Granollers hi ha un alcalde
...

....

republica (?) i catalanista, Senyor Esteve Camillo, que persegueix un metge per
que ha anat a Madrid a defensar els seus cornpanys i l'obra sanitaria de 1a Gene
ralitat".
Aix i veiem com en la sessi6 de l'Ajuntarnent fou acordat vist l'expedient in
coat contra el metge titular Don Alfred Canal i Comas, de suspendre aquest per
quinze dies d'empleu i sou i per l'Alcaldia s'ha decretat altra suspensi6 de tres
dies.
Amb motiu d 'aquests acords "improcedents i arbitraris", segons qualificatius
de La Gralla, apel-la el Doctor Canal davant del tribunal Contenci6s Adminis
,

-

tratiu.

Els dos

foren presentats a primers de mary pero van esser desestimats
contra dels consellers senyors Manuel Pages i J aume Estrada.
L'any 1933 es celebra al Casino de Granollers el I Congres Internacional de la
Neurella. Congres humoristic, gens seri6s.
El 2 d'abril pronuncia a Cardedeu una conferencia sobre les "Asseguranccs
socials". Les idees primordials s6n: cap fi politic; les assegurances s6n una tasca
sociologica; concepte d'assegurances des del punt de vista social, medic i sanita
ri; correspon a l'Estat organitzar la sanitat rural; l'Estat ha delegat la imp1anta
ci6 a l'Institut Nacional de Previsi6, que no es ni ombra del que va fundar Ma1u
quer i Salvador, granolleri il-Iustre ; cal exigir de l'Estat la revisi6 d'aquest Insti
tut ide les Caixes que s6n els seus auxiliars; el metge te el dret i e1 deure din
tervenir en aquest afer ( � Que es fa dels diners que les Caixes recapten per l'a
sseguranca de vellesa i altres assegurances?); els metges protesten de l'absorcio
de poders per part de l'Institut, es la Generalitat qui ha dintervenir-hi. Totes a
questes idees foren documentades en congressos nacionals i internacional als
quais havia assist it.
El mes de juliol d'aquest 33 s'inicia un ambici6s projecte: el de transformar
l'Hospital i Asillocal, en comarcal.
EI cap de serveis sanitaris de la Generalitat de Catalunya, Josep Mestre i Puig,
visit a Granollers per a inspeccionar el servei de recollida i diposit d 'escornbraries
publiques a l'altre cant6 del riu Congost que esta en un estat deficient i estudia
en una visita al lloc on es troba construida la gran
colIectora, I'ernplacament
del futur camp de depuraci6 on s'ha demplacar el diposit d'escombraries.
Visit a despres I'Hospital i Asil interessant-se per a transformar-Io en comar
cal.
recursos

si be amb el vot

en

Es nomenat aquest mateix mes President de la Junta de la Secci6 Comarcal
de l'Alt Valles en el Sindicat de Metges de Catalunya.
I tambe les notes de caracter anecdotic es barregen amb les professionals. A
quest any sabem d 'un sopar de promoci6 que fan cada any i en el qual Alfred
Canal llegf un poema (La Gralla ens diu que era tot un "poerna") descrivint la
seva

joventut

d 'estudiant.
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L'any 1934 el Sindicat de Metges de Catalunya i Balears decideix rescindir
els contractes amb les companyies d 'assegurances per accidents de treball fins
revisio de tarifes. EI doctor Canal presideix la reuni6 de metges de la comarca al
Casino de Granollers i prenen el mateix acord.
La idea de la transformacio de l'Hcspital i Asil en comarcal va endavant. El
13 de maig el Conseller de Sanitat i Assistencia social de la Generalitat visita
Granollers. Per a parlar de la transforrnacio es reuniren la Junta de Patronat, al
caldes del partit, el director del centre i el personal facultatiu, el senyor batlle
de la ciutat, president, I'adrninistrador senyor Sagales, el representant de la Ge
neralitat, senyor Sarroca i els vocals senyors Coma, Torras, Font, Corbera, Cu
nillera, Roca

i el representant de

l'Ajuntament, senyor Castellsague.

EI director llegeix els articles pertinents als Hospitals Comarcals de la llei de
bases per l'organitzacio de Is Serveis de Sanitat i Assistencia Social aprovada pel
Parlament de Catalunya.
EI Senyor Conseller de Sanitat doctor Dencas, glosa els articles acabats de
llegir i fa historia de I'organitzacio hospital aria a Catalunya, exposa tambe les i
dees que han mogut a la Generalitat a modernitzar les institucions d 'aquest ti
pus. Remarca que cal separar els conceptes de "Hospital" i "Asil" i donar a a
questa institucio un caire social, no caritatiu. Marca les directrius econorniques
per a realitzar el projecte.
EI vocal senyor Coma fa un resum de la historia de I'Hcspital i fa public que
,

el Patronat esta

disposat

a

cooperar.

EI senyor Torras suggereix que tambe els municipis del partit poden utilitzar
l'Asil.
EI Conseller de Sanitat promet un ajut minim de la Generalitat d'un 300/0
del pressupost de la institucio.
Troba atinada la suggerencia del senyor Torras, pero insisteix en la separa
cia material i econornica de l'Hospital i Asil, podent aquest organitzar-se i am
pliar-se autonornicament al marge de l'organitzacio de l'Hospital.

Despres

tots

plegats

visiten la Institucio.

La tasca del Doctor Canal en el terreny de la divulgacio medica arriba ales
escoles. Abans d 'acabar el curs ales Esco les Nacionals Graduades Pereanton fa
una ccnferencia de divulgacio de la higiene infantil i profilaxis escolar, el fi pro
a la poblacio infantil unes instruccions i consells que millorin
l'estat sanitari de la poblacio.
EI dia 1 de juliol es elegit vocal representant del Valles Oriental de la Junta
de Govern del Collegi de Metges de Catalunya de la circumscripcio de Barcelo

posat es donar

na.

EI Doctor Alfred Canal esta interessat per la preparacio de la dona

com a

in

fermera. La Gralla fa saber als seus lectors que dona referencies i facilita inscrip
cions a l'Escola d'Infermeres de Barcelona. Reprodueix unes pagines del pros
pecte que diuen: "Perque l'assistencia als malalts tingui l'eficacia deguda,

no

n'hi ha prou amb l'altruisme i l'esperit de sacrifici, sino que cal una seriosa for
macio tecnica, que es la que donen les Escoles d'Infermeres".
Ja a l'any 1935 el Centre Sanitari Comarcal i per tant el Doctor Canal com a
director organitza i presenta una conferencia del Doctor Baltasar Pijoan, Direc
tor Tecnic de l'Escola d'Inferrneres de la Generalitat, al Casino.
Cornenca dient el Doctor Pijoan que la d'infermera es una de les activitats es-
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de la dona en conso nancia amb la seva naturalesa, que aquestes activitats
s'havien desviat a la guerra mundial, treient com a consequencia que la profe
ssi6 d'infermera es la que mes Ii escau.
En els conceptes moderns de Sanitat Publica a la infermera Ii escau un impor
tant paper en els Dispensaris, lluites especialitzades, Hospitals, Sanatoris, Labo
ratoris i demes Institucions. Exposa I'origen de les escoles d'infermeres: Miss
Vistinghal funda la primera escola amb els cabals del premi que Ii otorga el po
ble angles per la seva abnegaci6
Explica quin es el fundament i funcionament
de l'Escola d'Infermeres de la Generalitat i projecta unes vistes d'institucions

pecials

...

cstrangeres i nacionals.

L'any

segue nt, el setembre del

1936, s'inaugura

a

Granollers,

sota els

auspicis

de la Creu Vermella local, un curs d'infermeres. lara tarnbe el Doctor Canal
n'era el promotor. S'establiren tres toms diaris de vuit hores per al servei de

I'Hospital
crit

en

i

Asil,

aquest

el

qual

curs a

era

prestat per les alumnes infermeres

que s'havien ins

Granollers.

L'any 1935 ve marcat per una Institucio molt important dins la vida sanitaria
de Granollers: La "Policlinica del Valles". Hi ha el projecte dassistencia medi
co-quirurgica i d'especialitats. S'arregla per a la seva instal-lacio I'espaiosa casa
Pibernat, del carrer d'en Sans, 28.
Es proposen els fundadors d'aquesta Polichnica, entre els quaIs no podfern
deixar de trobar-hi el Doctor Canal, l'assistencia de tot el que s'havia de reco
rrer a Barcelona. Per aixo hi haura els avenccs mes import ants en el camp de la
Radioscopia i Radiografia, Laboratori i Terapeutica fisica. EI personal sera for
mat per la majoria de metges de Granollers i quasi tots els especialistes que te
nien

despatx

obert

a

Granollers.

es que en el proposit dels Fundadors la Polich
Policlinica
establi una forma de pagament dels di
La
compliren,
nica,
versos serveis professionals assequible a tots els estaments socials. Aquest caire
de la Institucio es el mes important. Deia La Gralla: "d 'aquesta manera s'im
planta, pels propis mitjans de cooperaci6 la vertadera asseguranca social de la
malaltia en el concepte integral en que s'ha de tenir avui l'assistencia medica,
sense esperar-la de l'Estat i corporacions publiques, puix que la cosa es urgent i
Perc el que mes cal

remarcar

i aix f ho

mes aviat millor".
fa public el cos facultatiu:
"Cirurgia general: Dr. Rorna Julia i Bonet, cirurgia de la Clinica Bartrina de
Barcelona.
Parts i ginecologia: Dr. Marti Garriga i Roca, professor auxiliar de la Catedra
de Ginecologia de la Facultat de Medicina de Barcelona.
Aparell Urinari: Dr. Francese Serrallach i Julia, professor auxiliar de la CHe
dra d'Urologia de la Facultat de Medicina de Barcelona.
Oto-rino-laringologia: Dr. Llufs Noves i Ubach, de Barcelona, gola, nas i orelles.
Oftamologia, ulls: Dr. Goncal Soler i Corornina; de Barcelona.
Infancia: Dr. J osep Mas i Collellmir, de Barcelona.
Dermatologia i Cancer: Francese Montana i Guasch, de Barcelona.
Raigs X: Dr. Salvador Ramentol i Rifa, de Granollers.
Ajudant de cirurgia: Dr. Antoni Morgades i Novell, de Cardedeu.
Anestesia: Dr. Agustf Alomar i Fabregas, de Barcelona.
cal

implantar-la

El 7 d'abril

com

es
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Metges assistents: Dr. Alfred Selles i Bare de Granollers. Dr. Alfred Canal i
Comas de Granollers. Dr. Joan Grau i Puig de Granollers.
J a abans de la inauguracio varies associacions s'interessen pels serve is per als
associats ja que es muntava una seccio de previsio social per tal que inclus
els serveis mes onerosos econornicament puguessin esser assequibles a tothom i
amb mes comoditat, sense moure's de Granollers.
El 28 d'abril queda constituida la "Policl inica del Valles, S.A., societat de
seus

prestacio de serveis medico-quirurgics i d'especialitats mitjancant escriptura pu
blica autoritzada pel Notari de GranoIIers Don Josep M.a Montagud i els ator
gants en funcio de Junta General de la Societat elegiren pel conseII d'Adminis
com a President al Doctor don Alfred Canal i Comas.
La inauguracio queda fixada per a la segona quinzena de maig, pero no va po
der realitzar-se fins la segona quinzena de juny. EI metge senyor Canal feu l'his
torial de la fundacio de la Policlmica i exposa altra vegada els avantatges" esta
bliment que ve a complir una necessitat a profit de la classe menestral i treba

tracio

lladora"
La labor incansable del Doctor Canal a La Gral1a ve provocada ara per una
propaganda infonamentada "es ve parlant d 'uns apareIIs de descalcificacio de
les aigues de beguda no oposarfem cap inconvenient -diu el metge Canal- al
lliure desenvolupament d 'un negoci si no es divulguessin els perjudicis i inexac
en descredit de les nostres ai
tituts cientffics en que es recolza la propaganda
.

...

...

giles
..

en

.

calc i de magnesia
i per extensio en la contextura dels nostres orl'arterial i venos, origin ant l'artericesclerosi precurso

.l'argument que s'ernpra
l'interior del tub digestiu

es que dipositen les sals del

gans i teixits, sobretot en
i preparadora de la terrible feridura
argument fals
.fons d'ingres d 'elements indispensables per a la vida normal.

ra

...

..

terries, calc

i magnesia

...

.

..

sals alcalino

.

.infonamentada Ia campanya comercial... peljudicis de caracter moral i ma
terial"
El doctor Canal firma l'article com a director del Centre Sanitari Comarcal.
El mes d 'octu bre assisteix al Congres Pre-Med ic de Saragossa i acabades les
tasq ues aprofita per un viatge pel nord d 'Espanya.
1936: 18 dejuliol. Llegim "La rebel-lio militar contra la Republica" "Els ser
veis d'assistencia publica foren muntats en nostra ciutat. EI nostre company Dr.
Alfred Canal, Delegat Sanitari del nostre districte i President de la Policlinica
del Valles, es posa immediatament en contacte amb el Cornite Popular a l'objec
te de fer efectiva i rapida l'assistencia en la dita Policlinica, Hospital i Asil i en
el Dispensari de la Creu Vermella '.
Ala Delegaci6 Comarcal del Valles del Sindicat de Metges de Catalunya obre
una subscripci6 entre els seus afiliats al fi d'engroixir la subscripcio voluntaria a
profit de les milicies antifeixistes i Burs families. Hi collabora amb 25 pessetes.
I no es aquesta l'unica aportacio, doncs tambe a la subscripcio de la reunio de la
Unio Republicana ho fa amb 10 pessetes.
El Cornite permanent del Consell Municipal nomena Junta nova de la Creu
Vermella i el doctor Canal hi es designat per a integrar-la.
Com nota anecdotica podriem acabar aquest apartat dient que cal esperar
l'any 1936 perque pugui neixer a l'Hospital una criatura, filla de refugiats astu..

.
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el primer naixement que hom pot registrar a I'Hospital on per un fals
de
les religioses la maternitat hi era proscrita. Al mateix any hi registrem
pudor
un altre naixement.
Altres carrecs estrictament professionals anteriors a Juliol de 1936 foren:
Academic corresponent de la Real Academia de Medicina i Cirurgia de Barcerians.

Es

lona.

Inspector local d'Higiene de la Prostitucio.
Metge de la Casa Bressol del Nen Jesus de Granollers.
Vocal del Tribunal d'Oposicions a Inspectors Municipals de Barcelona.
Secretari del Co l-legi de Metges forenses.
Des de l'any 1936 a 1939 fou director de l'Hospital Euzkadi de Granollers.

Granollers actiu
I acabem ja aquestes notes sobre el Doctor Canal, metge, periodista i historia
dor i per damunt de tot aixo granolleri, granollerf que viu per Granollers, que
participa en la vida de Granollers i que fa evolucionar la historia de Granollers.
El primer numero de La Gralla, el dia 1 de maig de 1921 dona la noticia de
la preparacio d'un homenatge al mestre Don Antoni Esp i. La cornissio compos
ta pels senyors, En Josep Coma, En Pere Vegue i En Alfred Canal, ha cornencat
1a tasca.

Aquesta comissio torna a reunir-se el mes de juliol acordant demanar a l'A
juntament el canvi de nom del carrer de Sant Francese, pel d'Antoni Esp i en
memoria de l'esco1a que en aquell carrer havia dirigit tan eximi mestre, censer
vant-se el nom de Sant Francese en la playa de l'esglesia del mateix nom. Tambe
in form en que ja s'ha encomanat a l'escultor Nugues de Barcelona el bust de
bronze del malaguanyat mestre que havia d 'anar destinat al vest Ibul de l'escola
de segona ensenyanca per a record de les generacions escolars granollerines.
E1 dia 7 d'agost tornem a tenir informacio de l'homenatge. Molts deixebles
prometeren l'assistencia portats per l'agraiment ales ensenyances del mestre. La
Cornissio

organitzadora ja presenta la

acordi posar el

nom

del senyor

Espf

instancia

a

l'Ajuntament,

demanant-li que

i Grau.

Informa aquesta nota que 1a Cornissio tornara

a

reunir-se per

a

planejar

el

program a de la festa que en principi ja te resolt que sigui una manifestacio civi
ca, que iniciant-se en el carrer que portara el nom del mestre, es dirigira, un cop
descoberta 1a lloseta, a l'Escola Municipal de Segona Ensenyanca, on es desco
brira e1 bust de bronze que perpetui la seva recordanca i s'inaugurara l'Exposi
,

cio de

resum

de 1a feina feta

pel

dit

ColIegi

en

el

curs

prop-passat. Es convida

a

l' Ajuntament i totes 1es societats de.Ia vila.

E1 28 d 'agost 1a Cornissio organitzadora te ultimats tots els detaIls. La Festa
Major del 1921 porta e1 nom dAntoni Espi. E1s parlaments de Francese To
rras, diputat a Corts pel districte i ex-alumne, de Josep Coma, Pere Vegue i Ro
don complementaren tots els actes.
L'humanitarisme del doctor Canal queda ben pales l'any 1932 quan La Gra
lla i tots els que la fan (Canal n'era el director) fan una crida: "Els qui pateixen
.i si una na
fam a Russia" als lectors de La Gralla. Aquestes son les paraules:
cio com Russia, ha tingut la dissort d'haver de sostenir una lluita superior ales
seves forces,
i si damunt d'aquesta malvestat de tothora, s'hi afegeix la gran
"

..

...
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desgracia

de la

perdua

de

collites,

causes

ambdues de la fam de vint mil-lions

no siguem sords a la crida en escoltar les justes queixes del Dr,
d'habitants
Nansen
Nosaltres els qui fern La Gralla des de nostra humil esfera d'acci6 local, cri
dem l'atenci6 ales nostres autoritats, als presidents de les societats i a tothom
...

...

de nostra vil-la

...

Nosaltres mentrestant, inaugurem la nostra Ilista de subscripci6 popular cridant a tots els conve ins a contribuir-hi.
Primera Ilista de subscripci6:
La Gralla 25 pessetes
Alfred Canal 10 pessetes
En una segona i tercera Ilista I1egim els noms dels fills Alfred i Pius Canal.
La relaci6 amb el Casino de Granollers fou important. A primers de maig tin
gue Hoc una reuni6 general al Casino a causa d'haver dimitit en la totalitat la
Junta Directiva. Alfred Canal resulta elegit per al carrec de secretari. No obs
va renunciar en l'acte mateix de la reuni6.
altra sessi6 tumultuosa s'acorda establir i declarar nulIes les eleccions
convoca nova reuni6 per a la renovaci6 de la Junta directiva. Aquesta vega

president, Josep Mora,

tant el

En
i

es

da

una

nou

fou elegit.

de gener de 1923 es renova la Junta i Alfred Canal va ser elegit nou
president. A finals d'aquest any continua en el carrec doncs com a president
parla en un acte de repartiment de premis al Casino del Collegi Municipal de

El

mes

Segona Ense nyanca.
L'any 1929 sabem

que es elegit vicepresident d'una nova Junta del Casino.
de
EI dia de reis
1923 els socis mes antics de l'Associaci6 protectora de l'En
Catalan a a Granollers, En Alfred Canal i En Valenti Turu presidiren la

senyanca

reuni6 de constituci6 i

co

nseguent elecci6 de la Junta directiva de la Comissi6

delegada daquesta Associaci6 patriotica
mitat vocal d 'aquesta Junta.
La preocupaci6 per una ampla difusi6

i cultural. Canal fou elegit per

un ani-

�

de la cultura catalana els porta a reco
Bernat Metge que aixeca se
la
Fundaci6
lectors
subscriure's
a
als
de
Gralla
"el
nivell
de
i dels Catalans". EI
La
cultural
Catalunya
gons paraules
doctor Canal fou un dels primers subscriptors, junt amb el Casino del qual ell
era president i d'altres societats i particulars.
manar

seus

participaci6 en actes socials amb un caire d'intimitat es notable.
1923
padr i del casament, a Montserrat, de la parella Busquets Farras.
L'any
Llegeix un sonet al-lusiu que reprodueix La Gralla del dia 7 d'octubre:
"En destapar-se el xarnpany, tots brindaren a la salut i prosperitat de la nova
parella, dedicant-los un sonet allusiu el metge N'Alfred Canal...
La

seva

-
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ALS NUVIS

(Poesia lIegida

en

el dinar de bodes de la

parella Busquets
Montserrat)

-

Farras,

celebrat

a

Bell mig de les aspres roques

d'aquest nostre Montserrat,
aplegat vostres animes

heu

i vostres

cors

heu ajuntat.

Que la diada tardorenca
daquest vostre casament,
sia fita perdurable
del vostre amor mes fervent.
I si un jorn, d'aquestes noces,
neix el fruit esplendor6s,
penseu que els qui avui us volten
amb la Moreneta enfront,
beneiran ben joiosos
el

llac

de vostres

amors.

C.

Montserrat, 1

-

X

-

1923

L'any 1934, junt amb altres companys, obsequien al Doctor Marti Garriga i
Roca amb un sopar intirn per haver obtingut la Catedra Auxiliar de Ginecologia
de la Facultat de Barcelona.
EI 1936 torna a lIegir una altra poesia en le s noces de plata de Magi Angles i
Josefa Pifia.
OFRENA D'ARGENT
2 Poesia lIegida pel seu autor en la festa de les noces d'argent dels senyors
Magi Angles i Josefa Piria celebrades el dia 11 al Restaurant Llibre de Barcelo
na, la qual coincid i amb la presentaci6 en societat·de lIur neboda, la gentil sen
yoreta Paulita Echauri i Angles.

d'amistat ha sigut sempre
en la joia d 'un moment,
d'aquest moment, amics, que es un exemple

Penyora

confondre's

d'admiraci6, reclosa
on

s'hi

eixopluga

el

en un
cor

gran

temple

i el sentiment.
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Vint-i-cinc anys

plegats,

no

es

estona

una

de viure i sedollar-se d'un amor;
es un romiatge llarg que l'home i dona
remunten en la vida, mala i bona,
i alternen el plaer i la dissort.

I si

la primavera de la vida
amb ansies de volar,
quan la volada sentiu esmortu ida
neix

en

un amor

,

veureu

eternalment

aquella

gana

boja

rejovenida

d 'estimar.

I com el pelegri que enlla camina
la vida es va escorrent a cada pas
bell mig del eel sere 0 la boirina:
i, malgrat tot, ben prompte s'endevina
que lentament s'atansa l'hora dels traspas,

Volguts amics: aquesta es
en

festa;
d'argent;

vostra

vostres caps s'honoren brins

i si fa poe passareu greu tempesta,
de roses, llecamins i de ginesta
copseu-ne avui la olor alegrament.

I si natura us ha impedit la troba
d'un fruit ben gener6s del vostre amor,
no hi ha mancat, pen), un vida nova
'

_

que us omple d'il-lusio i el cor
de tanta jovenesa i formosor.

us

roba,

Aci con temp leu la vostra vida,
curulla de rojor, com sol ixent,
radiant
a

com

clavellina amorosida

punt d'esclatar el fruit d'una embranzida

que

us

dongui el

bes d 'amor

omnipotent,
Alfred Canal

En acabar l'any 1926 uns quants associats de la "Caja Mutua Popular" es reu
neixen per a posar-se a la defensiva en la dif'Icil situaci6 que aquesta travessa.
Canal presideix 1a sessi6 i tambe es nomenat per a formar part de 1a Comissi6
que ha d 'esc1arir la situacio.
EI mes d'agost de 1927 es forma la Junta de Constituci6 de l'Associaci6
d'Antics Alumnes de l'Institut d'Estudis Superiors i Alfred Canal integra el Co
mite assessor.
Aquesta Associaci6 entrega el febrer de 1928 un artistic pergamf a l'alca1de
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don Pauli Torras i Villa i en representacio del Cornite assessor parla el doctor
Canal.
El mes de desembre de l'any 30 hi ha una reunio al Co llegi Municipal de Se
gona Ensenyanca. El vocal del Co mite assessor de l'associacio manifesta e l gust
amb que exercien lIur funcio el parer d'aquell cornite de reorganitzar l'Escola
i que el Patronat sigui independent respecte ales influencies politiques.
Any 1933, novembre, fou concedit a Granollers pel Govern de la Republica
l'Institut elemental que feu innecessaria l'Escola de Segona Ensenyanca.
El Doctor Alfred Canal tingue un important paper en la presentacio de tota
mena d'actes culturals: La conferencia de Josep M.a Junoy per a parlar de la
Nova Revista, gener de 1927, la vetllada del quadre escenic de La Unio Liberal
a Puigcerda, abril de 1932; conferencia de
Josep Coma "Divulgacions sobre
l'art", novembre de 1933; salutacio de l'escriptor Francese Pujols, al Casino,
,

mary de 1934, etc
Pen) tambe l'esport comptava per a ell ja que va esser el primer president del
Club de futbol Granollers.
La seva participacio en politica es important. No podia Alfred Canal queda al
marge de les transcendentalsjornades que es visqueren aquells anys.
L'any 1926 era a la taula receptora del Districte primer (baixos de la Casa
...

Consistorial)

el

plebiscit d'adhessio a la politica del govern.
1931 queda constituida la Junta local de Primera Ensenyan
ca que per decret del govern de la Republica havia d 'esser formada per un mes
tre i una mestressa nacionals, un pare i una mare d'alumnes, un representant de
l'Ajuntament i un Inspector municipal de Sanitat. Alfred Canal no fou designat
pel carrec de vocal malgrat que com preceptuava la llei era vocal per dret propi
En acabar

en

l'any

per la rao del

seu carrec i tambe per esser el qui feia mes anys
penyava. La Gralla ho qualifica de descuit, perc, quina relacio
quest descuit i els dos expedients de l'alcalde i el municipi, per
serveis en assistir a l'Assemblea de metges titulars d'Espanya?; i

que el desern
hi ha entre a

desatencio de

quina amb I'a

fer Vegue?
EI 29 de maig es publica a La Gralla un article, "Eran trece"
ment. Diu La Gralla: "Eren tretze pen) no feien cap pel-Iicula

era
"

l'encapcala

"Alfred Canal
que fins ara havia viscut amb l'ai al cor pensant en les tortures de la preso
per una denuncia feta al Jutjaf de Primera Instancia pel senyor alcalde republi
ca don Esteve Camillo, per delicte de resistencia ide desobediencia a la autori
tat". Aquests delictes foren comesos pels tretze ve ins el dia vergoriycs en que
fou llancada la familia del mestre Vegue de la casa en la qual vivia.
Pero la seccio Tercera de l'Audiencia, en data del 18 del present, ha dictat
...

..

...

causa i ha.declarat d'ofici el pagament de les costes.
Afirma La Gralla que el delicte fou el de mantenir amistat amb el mestre Pere

auto de sobreseirnent de la

Vegue

i

no

altra

causa.

L'any 1932, foren enviats telegrames d'adhesio al Ministre de Cornerc, Mar
eel-If Domingo, amb motiu de la lletra a Macia anunciant-li la seva preparacio
del directori de l'esquerra republicana. Un d'aquests telegrames deia:
"Radicals Socialistes Granollers feliciten V.E. actitud decidida i valenta en
front caciquisme Esquerra republicana Catalunya.

-Canal, Vegue,

A.

Aquest mateix

any

es

"

J. Garrell, Estape Vilarrodona
constitueix el cornite organitzador del partit Radical

Garrell,

,

...
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Socialista i Alfred Canal en forma part.
Alfred Canal no visque d 'aprop les jornades d 'octu bre de 1934 (govern Le
rroux, vagues, proclamaci6 per Companys de l'Estat Catala dins la Republica
federal espanyola, estat de guerra, trets i detonacions) ja que del 5 al 10 era fo
ra de Granollers en viatge de turisme a Marsella i altres ciutats franceses. La
Junta d'Estudis Histories, La Gralla junt amb altres societats demanen I'indult

pels empresonats.
El dia 17 de febrer de 1935 es nomenat Vocal del Consell directiu de l'Asso
ciaci6 d'Obrers i empleats municipals.
Despres del 18 de juliol de 1936 l'actuacio del doctor Canal fou com abans
netament

republicana,

com

hem

apreciat ja

en

la

seva

actuacio

professional.

L'editorial del darrer nurnero de La Gralla podria resumir, ja per acabar les
seves idees. Alfred Canal com a col-Iaborador actiu de La Gralla devia fer-se se
yes les paraules de Direcci6:
"Cornenca l'any dissete fineix La Gralla minva d'anuncis vol dir minva
d'ingressos i vol dir minva dindependencia
Ens hem esforcat.; fos una arma rnes al servei del poble en la lIuita hornerica
contra el feixisme internacional.
Pero creiem que l'hora de La Gralla ha passat... A temps nous, publicacions
noyes. I homes nous.
La nostra decisio podra satisfer als que formen la cinquena columna
i. No
vo lieu que La Gralla desaparegues?
Dories, ja podeu reposar es l'ultirn nurne
.

...

,

...

...

..

...

...

roo

Recordem els amics que han

l'ajut dels collaboradors

desaparescut

en

aquests setze anys i

...

agrairn

.

No podem oblidar els bons germans que lluiten als fronts de guerra.
Aixi creiem servir l'obra de la Revolucio
Un altre dia potser tornarem a fer
La Gralla
Encara tenim il-lusions i esperances
La Gralla ha caigut en I'atac
a }'enemic...
...

...

...

...

�

de La Gralla obeeix unica i exclusivarnent a un acte espontani
de la nostra voluntad
Sigui qui sigui podra fer un periodic mes el que no po
dran fer mai... es La Gralla. I no la podran fer, perque la Revolucio pot subver
tir moltes coses, pero no els valors morals, que vulguis 0 no, es el que classifica
els homes
Amb La Gralla desapareix no res mes ni menys que aixo: La Gralla.
I podriem afegir-hi
Amb la guerra civil desapareix no res mes ni mcnys que
un metge, un granolleri, Alfred Canal i Comas.
La

desaparicio

...

...

...

...
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