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Arenas i Garrell, Maria Rosa Clusella i Sala, Fell Miyares Morante, Lluïsa Salvador
Granollers reben aquest any 2009 la Medalla de la Ciutat, el guardó

i Tuset i Escola Pia

l'Ajuntament de Granollers i atorgat per unanimitat
i compromís amb Granollers i la seva gent.

instituït per
seva

tasca

pel Ple, que reconeix la

acordar la necessitat de proposar cada any, de manera metòdica,
persones i entitats a les quals se'l devia públic agraïment per les seves actuacions en be¬
nefici de la ciutat. Aquesta és la nostra manera d'explicar que la ciutat és necessàriament
un projecte col·lectiu, la suma dels impulsos de molta gent. I entre tota aquesta gent
sempre hi ha qui destaca pel seu esforç, per la seva rellevància i, per aquest motiu, volem
ressaltar-ho públicament. Són persones que enforteixen la ciutat que tots i totes construïm
Fa

un

temps que vam

cada dia, cadascú

amb el nostre paper.

Josep Arenas, a qui vaig tenir la sort de conèixer com a entrenador quan jo era alumne
de l'Escola Pia, se li reconeix una llarga trajectòria en la formació de joves futbolistes,
A

majoritàriament a l'Esport Club Granollers, on ha gaudit de la confiança
de totes les directives que han passat per l'entitat en les últimes décades. En Josep, que
sempre ha entrenat els jugadors de futbol base, ha entès el futbol com un instrument per
educar, per transmetre valors com l'esforç, el respecte, el saber guanyar i el saber perdre.
Valors que resulten determinants per fer ciutadans responsables i compromesos. Arenas,
a més, ha compaginat la passió pel futbol amb la música, formant part de la reconegu¬
da Orquestra Selecció, amb qui juntament amb els seus companys, va portar el nom de
Granollers per molts pobles i ciutats de Catalunya, posant de manifest, una vegada més,
que Granollers és terra de músics. Després de la Selecció, van seguir el Conjunt Pleyel i,
finalment, la Cobla Laietana, en el que ha estat un fructífer recorregut musical. Futbol
portada

a terme
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i música han estat dues

Senzill, afable,

un

i

seva

l'esport de la

passions que l'han acompanyat durant més de cinquanta anys.
un granollerí de cap a peus, un home que ha viscut la cultura
ciutat com pocs, un model a seguir.

home bo,

La vida de Maria Rosa Clusella ha estat

un

exemple de superació, de caminar

vant, tot i les evidents dificultats personals. La Maria Rosa

conjuntament amb el

seu

marit, també invident, sinó

no

que va

només

va

seu

enda¬

criar quatre fills

estudiar dues

fet insòlit anys enrere, per a una dona. I, a més, va destinar el

cap

carreres, un

temps a dignificar la

vida d'altres persones cegues

i, en general, de totes aquelles amb discapacitat, obrint
Granollers. I va jugar un paper important en el creixement

delegació de l'ONCE a
d'aquesta institució a Catalunya i a Espanya. Amb la seva activitat com a directora de
l'Agència Administrativa durant més de quaranta-cinc anys, va lluitar perquè la ciutat fos
un espai amb menys barreres, on tothom
tingués cabuda. La Maria Rosa ens va ajudar
a veure aquelles coses de la ciutat
que no veiem. I a construir un Granollers millor. Amb
una

obstacles, amb

barreres, amb més espai per al vianant. És, doncs, també, un
exemple de compromís social. Amb la seva actitud positiva va ajudar a millorar la qualitat
de vida de les persones més vulnerables. Dona plena de força, de vitalitat. Perseverant,
menys

compromesa
una

Peli

amb la

menys

seva gent,

seva

ciutat que li deu

part important de la seva geometria.

Miyares ha estat

una

dona avançada al

tenir la immensa sort de tenir

compartir la passió del

una

seu

temps, d'idees clares i independent. Va

família que va estimular-la sempre a

estudiar. La Peli

marit, Josep Estrada, per l'arqueologia i la història. Estrada
Miyares, una parella d'intel·lectuals que van jugar un paper molt important i actiu en

va

i

profundament enamorada de la

seu

l'àmbit socioculturel de la ciutat, de la segona meitat del

segle XX. Investigant, estudiant,
explicant, compartint. Des de l'Agrupació Excursionista de Granollers, des del Centre
d'Estudis de l'Associació Cultural, des del Museu de Granollers. La Peli ha estat generosa
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el seu itinerari. Un itinerari que es reflecteix en diverses publicacions. És un
bon exercici recuperar i rellegir els seus escrits, i a mi m'agrada especialment un text de
1973 sobre ei paper de la dona a la societat. D'un feminisme intel·ligent i documentat.
Un clam per la igualtat entre home i dona que encara avui té vigència. I és que la Feii viu
i

prolífica

en

apassionadament ei seu temps. Dia a dia. Ha viscut i viu intensament i incansablement
l'activitat cultural de la ciutat. Ha viscut i viu intensament i incansablement la seva activitat
professional

fiscal. Una dona d'expressió franca i directa que, discreta¬
ha obert molts camins.

com a assessora

ment, amb la seva empenta
De Lluïsa Salvador,

sentit més

la millor definició

que en

podem fer és que és mestra. I punt. Amb el

complet de la paraula mestra.
als mestres de la meva generació, els que vam començar a

Ha estat una referència per

de noves propos¬
pedagògiques. Compartint inquietuds amb un grup de professionals que en moments
molt durs cercaven espais de llibertat des de l'educació. Les escoles d'estiu. O la singular
experiència de l'escola Sant Esteve. 0 la construcció de la nova escola pública catalana
amb la recuperació de la democràcia i l'Estatut d'Autonomia. 0 l'impuls dels moviments
de renovació pedagògica. Tots han comptat amb la intensa dedicació de la Lluïsa. Així,

exercicir a la segona

meitat dels setanta. Innovadora, sempre a la recerca

tes

avui encara,

jubilada de la pràctica docent, presideix el Casal del Mestre de la nostra ciutat.

L'hem vista també educant
Activa també

a

l'Esplai de Palou, el seu poble. I a l'Agrupació Excursionista.

políticament, aportant la seva experiència i mirada al projecte d'Esquerra

Republicana de Catalunya, integrada en diverses ocasions a la candidatura municipal.
L'Escola Pia ha estat i és

un

referent educatiu de la nostra ciutat. Amb 76 anys

d'història,

nombre d'alumnes. Des de la seva arribada a Granollers s'ha sabut
adaptar als temps, evolucionant constantment, proporcionant una educació de qualitat a
diverses generacions de granollerins i vallesans. Entre el seu alumnat han sorgit persones
és l'escola més gran en
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que

han destacat

ànnbits ben diversos,

en

port, la política, la pedagogia, el periodisme
en

Els

allò que

fan i

escolapis

es van avançar

l'educació dels fills
un

paper

deixen petjada

que

o en

important

en

a

al temps

la gestió empresarial, la medicina, l'es¬

com ara

o

l'associacionisme. Homes i dones implicats

la ciutat.
en temes com

la introducció del català

a

la participació de les famílies

l'escola. També

la formació integral de l'alumnat. Del

jugadors d'handbol, futbol i bàsquet. D'entre la

seva

gent

a

l'atorgar

a

en

l'esport

pati van sorgir molts
néixer, en els difícils anys
seu

va

50, el moviment escolta. I anys després i de forma pionera en centres

d'ensenyament,
de voluntariat social. En definitiva, l'Escola Pia, sempre amb esperit de servei cap
a la seva ciutat, ha donat resposta
pedagógica i ha transmès uns valors molt sòlids per
fer ciutadans responsables i solidaris. L'Escola Pia reforça el seu paper després de la uni¬
un

grup

ficació amb l'escola Vedruna. Quantitativament i
fonamental del

i

institució

i la institució als quals donem la Medalla de la Ciutat 2009 són

tructors de ciutat. Uns ciutadans i ciutadanes i
seu

una

projecte pedagògic de Granollers.

Les quatre persones

del

qualitativament. Avui és

una

escola que

han fet Granollers

a

cons¬

partir

esforç. Ens sentim orgullosos de tots ells i, per això, els agraïm la seva contribució

compromís.

Josep Mayoral I Antigás
Alcalde de Granollers

Granollers, desembre de 2009
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Josep en els seus primers anys d'estudi
estudiar periodisme.

^^^rcelofic

a

i'escoia del mestre Manel Masjuan, ei qual

per
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va veure en

ell aptituds

JOSEP

ARENAS

I

GARRELL

Medalla de la Ciutat al senyor Josep Arenas i Garrell

Granollers, 1934

En

reconeixement

a

la

seva tasca

de formació

esportiva i educativa de joves

jugadors de futbol durant més de cinquanta anys, primer a l'Escola Pia de
Granollers i després a l'Esport Club Granollers, on encara col·labora.
-

Arenas ha ensenyat a
i de

practicar el futbol a centenars de joves de Granollers
fora, traient-ne sempre el millor, i transmetent-los uns valors que han

fonamentat el
A

seu

futur comportament personal.

més, Josep Arenas ha contribuït

Catalunya fent de músic

en, entre

a

difondre el

nom

de Granollers

arreu

de

d'altres formacions, la reconeguda l'Or¬

questra Selecció, el Conjunt Pleyel i la Cobla Laietana.

Impressor de professió,

va

aprendre

a

escriure el català de

dacta

manera

autodi¬

ja que aleshores no s'ensenyava a les escoles i ha fet de corrector a
publicacions com Plaça Gran i Revista del Vallès, tasca que encara exerceix
tot i estar

jubilat.
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Josep

Arenas i Garrell ha consagrat bona part dels 75 anys que actualment té a la feina
d'impressor i a les seves dues grans passions: la música i el futbol. Resulta impossible discer¬
nir

quina d'aquestes aficions li ha produït més satisfacció, ja
mig segle simultàniament.

que totes

dues les ha cultivat

durant més de
El

Josep neix a Granollers,

fill

tard, la família augmentà amb

Josep pertany, doncs,

de

Can Garrell, al

primogènit del matrimoni format

Més

El

a

per

per

d'Anselm Clavé, 23, el 2 de

març

de 1934,

Antoni Arenas i Martí i Delfina Garrell i Bellavista.

un nen

part de

carrer

i

una nena, que

mare, a una

portaren el mateix

nom

dels

pares.

de les famílies més nostrades i nombroses

Granollers, gent de personalitat forta, amb tirada

vers

l'acció, catalanistes i liberals.

El besavi d'en
va

Josep era l'Esteve Garrell i Escorsell, historiador, autor de teatre i poeta, que
instal·lar la primera impremta a Granollers a principis del segle XX i va participar
en el

naixement del Casino i la Unió

Liberal, entitat que aglutinava gent amb inquietuds cultu¬
rals i polítiques, que tenia la seu en l'actual Museu de Granollers. L'avi era en
Pepet Garrell
i Alsina, un senyor baixet, amb pinta de bohemi: portava
sempre un mocador blanc; va
heretar la

impremta familiar.

Un dels germans

d'en Pepet va ser l'Amador Garrell i Alsina, escriptor, editor d'un dels set¬
Granollers, La Gralla, i autor del clàssic relat costumista Granollers

manaris més destacats de
vila oberta. Fills

foren, entre d'altres, l'Amador i el Josep Garrell i Soto. El primer fou
dibuixant, pintor, grafista i músic i el segon, impressor i activista cultural i polític. Tots dos, ja
finats, van ser distingits públicament per la seva ciutat. Com també ho fou el cosí germà de
la

seva

seus

mare, en Joan Martí Torres i

Garrell, amb qui

en

Josep compartí, a més de parentiu,
l'Esport Club Granollers. En

la dèria pel futbol i el compromís amb diverses directives de

definitiva, tot

un

tarannà que,

d'una

manera o

altra, ha influït

en
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Josep, tocant el trombó, en una actuació
Donació E. Ferrer/AMGr-Arxiu d'Imatges.
En

GRANOLLERS

de l'Orquestra Selecció, per la Festa Major del barri del Lledoner.
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l'escola, qui va ser-ne el mestre, Manuel Masjuan, hi veié qualitats per estudiar peri¬

A

odisme i així ho

va

fer saber als pares. Com tantes persones

d'aquelles generacions de

postguerra, el Josep no va poder continuar estudiant i, amb tretze anys, començà com a
aprenent a la impremta familiar, empès
la família. Durant

nit,

a

un

per

la necessitat de contribuir al sosteniment de

temps, compagina la feina amb els estudis de

comerç, que cursa

de

l'Escola del Treball.

El futbol i la formació musical prengueren
li aconsellà que se

centrés

en

el relleu

en

les prioritats del Josep, fins

la música perqué li podia reportar,

Primer el violí, que va començar a

en

el futur,

que

el

pare

un sou extra.

estudiar als set anys, i després el trombó, el fiscorn i el

contrabaix, que ja va estudiar de gran, es converteixen en fidels companys. Dels setze fins
als setanta anys,

el Josep tocà
el

en

estils diversos

En

aquest context, coneix qui

com

en

sis formacions diferents, que li van permetre progressar

swing, el jazz, la música clàssica i les sardanes.
es

convertí

en

d'aquesta, el Josep Domènech, conegut

la

seva esposa,

la Montserrat Domènech. El

el Pepet del Jazz, tocava la bateria primer
l'Orquestra Ibèria, i després amb La Selecció i Els Pleyel. En aquestes dues darreres
formacions, coincidí amb el seu futur gendre.
pare

com

amb

En

una

meres

tarda de ball, el

Josep, amb 23 anys, i la Montserrat, amb 16, intercanvien les pri¬

paraules d'un prefesteig. La

perseverança

Tots Sants, les dues famílies es trobessin per

d'aleshores, la Montserrat, que

era

d'ell

va

fer

que, passat un any,

el dia de

formalitzar el prometatge de la parella. A partir

molt balladora,

es va

haver de conformar de

veure com

ho feien els altres des d'una de les
Ca la Sila.
a

Lleida,

única

llotges d'alguna de les sales de l'època: la Pista Rosa o
Finalment, ell 9 de novembre de 1962, després que el Josep tornés de fer la mili

l'església de Sant Esteve de Granollers. El matrimoni ha tingut
filla, la Montserrat, que els ha donat tres néts: la Cristina, el Jordi i el Sergi.
es casaren a
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Una de les formacions del
Arenas i

GRANOLLERS

conjunt Pleyel: d'esquerra

a

dreta, Vacca, Ruera, Domènech, Ventura,

López (1963).
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JOSEP

El

Josep va tenir la sort de comptar amb reconeguts mestres

en

els

ARENAS

seus

I

GARRELL

estudis musicals:

el

Josep M. Ruera, professor de solfeig, el Joan Coll, professor de violí, i l'Àngel Viñolas,
que li va ensenyar a tocar el trombó de vares i de qui va ser el substitut a l'Orquestra
Selecció. El

periple pels diferents conjunts musicals comença als setze anys amb Els
el mateix Josep, era una orquestra que tocava balls de l'època i que
ho feia molt malament. Després, amb l'entrada de músics joves com ell, van canviar el
nom pel de Conjunt Astoria, alhora
que també van fer un destacable salt qualitatiu. Amb
aquestes experiències, va passar a formar part de l'Orquestra Ibéria, "que ja era una
seu

Ralbéis que, segons

podia escoltar" i, d'aquí, al cap d'uns anys, ja va entrar a La Selecció,
compaginant-la amb alguns bolos amb l'Orquestra de Corda de Granollers, en la qual
interpretava música clàssica.
orquestra que

es

S'ha dit

repetidament, i així ho corrobora el Josep, que "l'Orquestra Selecció era de les
primeres orquestres de ball d'Espanya i de Catalunya, la primera". El fet diferencial eren
els arranjaments de les peces que provenien directament d'Amèrica, on triomfaven les
bandes de swing i jazz, i també les aportacions de músics destacats com Antoni Ros
Marbà, Joan Antoni Bou i el mateix Ruera. El que tocava La Selecció sonava diferent del
grans

que, per
anys

exemple, interpretava La Principal de la Bisbal,

un

dels conjunts destacats dels

cinquanta.

Malgrat la reconeguda qualitat de La Selecció, que havia arribat a actuar fora de Catalunya,
no va ser possible que l'orquestra esdevingués
professional. Al cap de sis o set anys, el Josep
emprèn una

nova

etapa al conjunt Pleyel, que integren músics

Selecció. Són Josep M. Ruera, Josep
Vacca i Salvador Ventura. Primer

ell, procedents de La
Domènech, Ventura Garcia, Amador Garrell, Vicenç
tocaven

com

algunes festes majors, però ja en la
conjunt van actuar de manera fixa a la Sala Dingo, fins que, el 1969, la
puixant indústria discogràfica redueix les actuacions en directe i Els Pleyel es dissolen.
encara

en

darrera etapa del
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Josep Arenas ha format durant dècades centenars de joves jugadors de l'Esport Club Granollers, contribuint
a dignificar i a promoure el futbol base.
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JOSEP

ARENAS

I

GARRELL

En

Josep va pensar aleshores que la seva trajectòria musical havia arribat al final, però, des¬
prés d'un parell d'anys de parada obligatòria, rebé la proposta d'interpretar sardanes en el
si de la Cobla Laietana de Mataró, No ho havia fet mai; ara bé,
hi

va

Si la música

penyes,

de

va

omplir molts dels

Com molts

rere.

l'experiència li

va

agradar i

tocar el fiscorn durant vint-i-cinc anys.

caps

de setmana del Josep, el futbol no

es va

quedar

en¬

de

l'època, comença a jugar a futbol al carrer; després, en diferents
entre les quals La Penya Vencedor i el CD Granollers, i d'aquí va passar a l'infantil
nens

l'Esport Club Granollers, fins

que, quan

tenia catorze

o

quinze

anys,

deixa de jugar-hi

definitivament.
Un dels motius que

el porta a abandonar la pràctica del futbol, a banda del consell patern, és
entrenador, l'Isidre Rovira, un conegut centrecampista granollerí que va jugar, entre

el seu
d'altres, a l'Espanyol, al Real Madrid i
que

a

la selecció espanyola, va fixar els entrenaments

vuit del matí, abans d'entrar a l'escola. Massa d'hora per a un

noctàmbul

com en

a

les

Josep.

Anys més tard, el 1965, Joan Sala i Vila el recluta per fer d'entrenador de diversos alumnes
d'onze i dotze anys
tre

de l'Escola Pia,

més tard, formaren els equips del Sant Josep. En¬
aquests nois hi havia l'actual alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i l'exalcalde, Josep
que,

Pujadas.
Amb

l'experiència de l'Escola Pia, Joan Civit i Josep Moret li proposen que formi part de
la junta directiva de l'Esport Club Granollers i que entreni els més joves. Era el 1966 i, des
d'aleshores, el Josep continuà aquesta tasca, gràcies a la confiança dels quinze presidents
ha tingut l'entitat fins avui:

feina

durant una bona colla d'anys
amb l'exjugador del club Josep Guirado. Al principi, se'ls presentà una situació bastant
precària, ja que els nens aprenien a jugar sense pagar res i aquest fet feia que s'ajuntessin
en el terreny de joc fins a dos-cents futbolistes.
que

una

que va

dur

a terme
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JOSEP

El

Josep sempre ha entès que el futbol, especialment

(benjamins, infantils, etc.), ha de

ser

com

En

a

pel

que

GARRELL

on

la base és el respecte

i rivals". La psicologia també li ha estat

l'hora d'entrenar: "El bon entrenador és

és i tractar-lo

I

les categories que ha entrenat

"una continuïtat de l'escola,

i el bon comportament entre companys

molt vàlid

en

ARENAS

aquell

que sap

un recurs

entendre cada

nano

és".

aquests cinquanta anys vinculats a l'àmbit del futbol i, concretament,

a

l'Esport Club

Granollers, el Josep no ha estat un entrenador convencional. De fet, amb aquesta passió,
hi ha

als

perdut més diners dels

seus

jugadors,

preparar en

que

anys enrere

condicions i,

en

hi ha guanyat: ha pagat de la

havia comprat

una

seva

butxaca molts berenars

desena de pilotes perqué

moltes ocasions, havia fet de "taxista"

havien d'entrenar i els pares no

podien dur-los-hi. Aquest

per a

va ser, entre

poguessin

es

aquells nois

d'altres, el

que

cas

de

l'exporter de l'Espanyol, Toni Jiménez.
Es fa difícil

precisar quants nois han jugat

a

les ordres del Josep. Alguns són

prou cone¬

guts, com els germans López Segú, el Juli, el Sergi i, en menor mesura, el Gerard, també
el

Sergi Barjuan i molts altres jugadors

que no van

temps després, saluden amb afecte el Josep
La continuïtat

com a

quan

arribar

darrers

tres entrenadors i més material que anys

anys:

viure del futbol, peró que,

el troben pel

entrenador li ha permès veure com

Club Granollers durant aquests

a

carrer.

ha canviat el futbol i l'Esport

"Ara els jugadors de la base tenen dos

o

enrere". També ha pogut constatar que els que

despunten són captats cada vegada més aviat

per

equips més poderosos i

com

l'Esport

Club, malauradament, ha anat perdent socis i espectadors al llarg de les temporades.
Entre música i

futbol, el Josep no

va

deixar mai la

seva

feina d'impressor,

evolucionat, i de quina manera!
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que

també ha
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JOSEP

Va començar

després
tard

a

GARRELL

Can Cabot, que permetia compondre els textos línia

a

a

línia, i més

la impremta de l'empresa de components electrònics EGA.

a

Els darrers anys,
mella:

I

de caixista de tipografia, lletra a lletra, a la impremta familiar, per passar

la linotipia

l'òfset,

a

ARENAS

abans de jubilar-se,

compondre els

noms

va

rebre

un

dels socis del Barça

encàrrec ben especial de Ceràmica Cuper a

les rajoles

que es

col·locaven

en

el

Camp Nou.
El contacte amb
Cristiana per
de

manera

Josep Verde i Aldea,

imprimir, li

autodidacta

va

li portava les pàgines de Granollers, Comunitat
permetre avançar en el coneixement del català, que havia iniciat

gràcies al

que

seu pare, que

li dictava fragments del llibre Granollers

vila oberta.

Aquest fet li va permetre entrar, anys més tard, com a corrector lingüístic al setmanari
Plaça Gran. Gràcies
funció que encara
nas, segons
tant

té

una

algun
Ja

és

Ramon Munné,

exerceix, aprofundí

el periodista Paco Monja,

Plaça Gran

a

a

cultura

com a

general i,

error que

a

qui substituí

encara
que

com a corrector a

més en el coneixement de la llengua. Are¬

l'ha conegut

a

bastament

Revista del Vallès, "aporta un valor afegit
en

Revista del Vallès,

en aquesta

faceta,

la correcció, ja que
concret, de Granollers molt àmplia, que li permet rectificar
a

pugui cometre el periodista".

sigui en l'àmbit de la música, del futbol o dels mitjans de comunicació, Josep Arenas
qualificat per tots els qui han anat deixant testimoni per bastir aquest escrit com una

bona persona, que no
i que,

ha tingut mai un no per a aquells que li ha demanat col·laboració
sobretot, ha deixat un bon record en diverses generacions de granollerins que van

aprendre amb ell

a

jugar

a

futbol i

a ser

millors

persones.
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Maria Rosa Clusella i Sala
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MEDALLES

La

el

DE

LA

CIUTAT 2009

petita Maria Rosa amb els seus
germà Jaume i la tia Maria.

pares,

GRANOLLERS

l'Amadeu i la Leocàdia,

seu
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MARIA

Medalla de la Ciutat

a

la senyora

Maria Rosa Clusella i Sala,

ROSA

a

CLUSELLA

I

SALA

títol pòstum

Granollers, 1933-2009

En

reconeixement al compromís

amb les que

amb les persones invidents i, en general,
pateixen alguna minusvalidesa, des de l'ONCE, l'Organització

Nacional de Cecs

Espanyols,

com a

directora de la Delegació de l'Agència

Administrativa durant més de quaranta-cinc anys, consellera territorial i vice-

presidenta d'aquesta institució
Es

a

distingeix Maria Rosa Clusella

Catalunya.

favor de dignificar la condició
més vulnerables, procurant-los un mitjà de vida amb la venda
del cupó i serveis per facilitar-los el desenvolupament quotidià; així com pel
seu treball en pro d'una ciutat inclusiva, amb
oportunitats per a tothom, i de
la supressió de barreres físiques per fomentar l'autonomia de les persones
per

la lluita

a

de les persones

amb

discapacitat.

També se'n reconeix el caràcter
perseverança, que en

fan

un

positiu i l'esperit de superació, la fermesa i la
model per a les generacions presents i futures.
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MEDALLES DE

LA CIUTAT 2009

GRANOLLERS

Fotografia acreditativa del títol de família nombrosa, corresponent

a

l'any 1967. El matrimoni, Maria Rosa I

Joan, amb els quatre fills, en Joan Anton, la Glòria, en Jordi i, en braços, la Gemma.
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MARIA

Maria

Rosa Clusella i Sala neix

a

Granollers, al

carrer

ROSA

CLUSELLA

I

SALA

de Corró, l'any 1933, filla d'Ama¬

deu Clusella Carreta, constructor, i de Leocàdia Sala Sobrevia, treballadora a ca l'Umbert.
Tenia

un

germà sis anys més

professionals del
Quan

pare

va

inadequat,

va

petita,

saber

derivar en

va

patir

una ceguesa

de visió

que

seguir els

passos

potenciar: la convertí

la

una

infecció als ulls

d'un
fins als divuit

que, a causa

pràcticament total, tot i

que,

li permetia distingir colors i volums.

al col·legi Sant Antoni, dirigit

va anar

gran, va

fer-se aparellador.

anys, va conservar una resta
De

Jaume Clusella, que, de

nadó, la Maria Rosa

encara era un

tractament

i

gran, en

per

Paquita Pineda,

una mestra que

la

va

"ajudant"; tot i que no podia ni llegir ni escriure,
petita Maria Rosa s'aprenia les lliçons de memòria per poder explicar el catecisme a les
alumnes més petites. A l'hora dels jocs, era com qualsevol altra nena de la seva edat: les
en

seva

la

companyes

l'agafaven de la mà i

se

l'emportaven

a

córrer pel carrer, a fer trapelleries i a

picar timbres.
A

casa

hi havia

ella

una

qui li

tia

soltera, que se'n feia càrrec mentre els pares treballaven. Segurament

inculcar el gust

tenir

de la

imatge, de portar les trenes
ben pentinades i ben recta la costura de les mitges. "Sempre havia estat molt presumida",
n'expliquen els fills, Joan Anton, Glòria, Jordi i Gemma Cerdà.

va ser

va

per

cura

Malgrat la visió limitada de la Maria Rosa, l'Amadeu,

seva

de les

la nena identifiqués els colors; per això, li feia uns
obres, perquè conegués tota la paleta cromàtica. Els

la Maria Rosa i la
excés.

mica artista, sempre va
mosaics amb les rajoles sobreres

que era una

voler que

van

"Sempre deia

animar

que

a

tirar endavant, alhora que

li agradava jugar

a

firetes, amb

pares sempre van

fer costat

a

evitaven sobreprotegir-la amb

un

fogonet i
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una

olla de veritat

Entre els anys 1995-1996, l'Ajuntament va emprendre diverses accions per a la
integració social de les persones
amb minusvalidesa, d'acord amb l'ONCE. En la imatge, inauguració de semàfors acústics amb comandament
a

distància, amb Maria Rosa Clusella creuant el pas de vianants.
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MARIA

li

CLUSELLA

regalar". Els seus dots culinaris es van anar perfeccionant amb els
plats especialment celebrats: els calamars farcits i els macarrons.

que

dos

rebre

va

adonar-se que

la Maria Rosa necessitava

Granollers. És per això que

a

sordmuts i cecs, que

lectoescriptura

en

el sistema Braille i fa

a

grans

SALA

i tenia

que no

podia

l'institut per a

a

Barcelona. Allà fa la primària, s'inicia en la

amigues, entre les quals destaquen la Rosa

Vergés. Amb aquesta darrera, estableix profunds vincles d'amistat.

Més encara, "hem estat com germanes,

unides

en tots

Uns anys

després,

residint

l'internat. Cada dia les acompanyaven a

comença a

estudiar batxillerat

a

els moments importants de la vida".

l'Institut Verdaguer, mentre continua

l'escola, situada al parc de la Ciutadella,
amb els voluminosos llibres de Braille, que ocupen més del doble
els normals. Eren bones estudiants, però, sobretot, voluntarioses i persévérants. I bones

on

que

educació especial,

l'any 1945 decideixen matricular-la

depenia de "La Caixa",

Maria Vives i la Mercè

una

I

anys,

van

La família

fins

ROSA

a

havien de carregar

companyes:

fins i tot ajudaven amigues "vidents"

Maria Rosa acudia
sis anys

a

classes de

a

fer-se xu/efes

repàs a l'escola de l'ONCE. Allà

mès gran que ella, que hi feia de professor. Ben aviat

va

en

Braille. A la tarda, la

conèixer

es va

Joan Cerdà,

en

sentir atreta per la seva

empenta, intel·ligència i galanteria. A ell, el va enamorar el seu caràcter dolç i decidit, la
seva

bellesa i bona olor. En Joan

era

fill de la Barceloneta i

d'una bomba de la Guerra Civil, la mateixa que va matar
mentre corrien

De

plegats al refugi,

en un

cec

el

des dels

seu

nou

anys, per

germà Antoni, de set anys,

dels molts bombardejos

que va

patir la ciutat.

jove, la Maria Rosa fa primer magisteri i, després, dret. En aquests anys va viure

gada,

en

perdre definitivament la

la

seva mare

a

llegir de

l'acompanyava

gran per

a

poca

visió

que

li quedava. Elavia tornat a viure

la facultat i l'ajudava

fer-li de lectora. El

seu

altre

a

culpa

una sotra¬

a

Granollers i

estudiar. De fet, la Leocàdia

aprendre
més del seu

gran

aliat

per

treure's el títol,

a

va

promès, amb qui van acabar junts la carrera, va ser el magnetòfon. Un setmanari de l'any
1958, Sábado Gráfico, explicava l'experiència de la parella, sota el titular "Dos enamorados
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MEDALLES

DE

LA

En Joan i la Maria Rosa

CIUTAT 2009

van ser

sional, exercint d'advocats

en

sempre una

GRANOLLERS

parella molt unida i

van

formar equip també en l'àmbit profes¬

el bufet que compartien.
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MARIA

ROSA

CLUSELLA

I

SALA

ciegos estudian derecho en Barcelona". En aquesta època, cal destacar també que, a través
del Dr. Caries Vallbona,

En

la Maria Rosa

poder disposar d'una de les primeres màquines
invidents de tot I'Estat, una Perkins procedent dels Estats Units.

d'escriure per a

va

paral·lel als estudis, inicia la seva trajectòria professional dins de l'ONCE, decidida a
una delegació que donés servei als cecs de la comarca. Un cop més, és la mare qui

obrir

l'acompanya
en

en

venedors del

la

recerca

de

persones

invidents interessades

a

afiliar-s'hi i/o convertir-se

cupó com a mitjà digne de subsistència.

L'any 1952, és nomenada directora de l'Agència Administrativa de l'organització a Grano¬
llers, primer, en un despatx ubicat a casa dels pares i, després, al domicili familiar. El crei¬
xement de l'oficina

noranta-sis de

s'exemplifica amb dos canvis de

seu

posteriors: l'any 1975, al número

l'avinguda de Sant Esteve i, el 1989, al vuitanta,

on es

troba

ara.

Ella, amb vint-i-set anys, ell amb trenta-tres, la parella es casa a la parròquia de Sant Esteve,
davant d'una gran

de

l'Església,

Joan Anton,

expectació, i se'n

en un

edifici construït

coincidint amb la

família i els anys

seva

van a
per

viure

en un

pis situat al número nou de la plaça

l'Amadeu. Al cap d'un any, neix el primer fill, en
en dret. Estaven decidits a tenir una gran

llicenciatura

següents van néixer la Glòria, en Jordi i la Gemma.

Comptaven sovint amb algun suport extern en les tasques domèstiques, però els joves

desenvolupaven amb destresa -"el papà

banyava a tots quatre de cop i ens
bolquers"- i suplien amb coratge i voluntat les limitacions. És més, la Maria
Rosa va haver d'estar-se sola amb quatre criatures al llarg de dos anys, mentre el seu
marit, per motius professionals -acreditar antiguitat i poder optar a una plaça de la seva
categoria a Catalunya-, treballava com a secretari general de la Direcció Administrativa de
l'ONCE a Cartagena, sense que això suposés cap enrenou. Els germans encara recorden
com enregistraven cintes per enviar al pare.
pares es

ens

canviava els
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DE

LA

CIUTAT 2009

QKANOLLliRS

l'any 1998, la Maria Rosa estava jubilada laboralment, si bé seguia molt activa
presidenta de l'Associació de Pensionistes de l'ONCE a Barcelona.
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en

l'àmbit social,

MARIA

Per

a

ells, la infància
"Eren molt

car-se.

no va ser pas

auditius,

ens

ROSA CLUSELLA

diferent; senzillament, canviava la

manera

I

SALA

de comuni¬

endevinaven l'estat d'ànim segons com parlàvem i sabien

si estàvem ben asseguts a

taula per l'orientació de la veu". Abans d'anar a escola, era el
tots anessin ben pentinats i, sobretot, amb les orelles netes. De
més grans, tots col·laboraven en les tasques de casa, amb més o menys picaresca, però
mai se'ls hauria acudit comunicar-se amb gestos davant dels pares o mentir sobre les notes
d'escola. "Quan arribaves, et podies trobar el pare entapissant les cadires o penjant quadres,
moment de repassar que

i la

mare

enfilada col·locant cortines

Tant la Maria Rosa com

en

o

netejant;

en

tirant endavant el despatx

mare

dormia

poc, per

els moments baixos".

Persona molt

familiar, li agradava cantar cançons, llegir els contes dels germans Grimm i

fer teatre amb els
Maria Rosa

com

el

seu
seu

fills. A la família, calia sumar-hi els gossos

guia

que van

tenir tant la

marit, companys inseparables i imprescindibles per tenir autonomia

i llibertat de moviments:
En

un cop a casa,

dirigint l'oficina de Gra¬

poder arribar a tot arreu, però no la
optimista i transmetent energia; sovint era ella qui ens animava

conjuntament. "La

recordem estressada, sinó

molt autosuficients".

Joan treballaven moltes hores. Ella,

nollers, ell, la de Santa Coloma de Gramenet, i,
d'advocats

eren

en

Sony, el Worwik, en Dic, la Silver, la Lis, l'Adis, la Rose i la Taira.

Sony va ser un dels primers pigall de l'Estat espanyol: en Joan el va anar a buscar als

Estats

Units,

a

Rochester (Michigan), on hi havia una de les millors escoles d'ensinistrament

d'aleshores.
Com

a

directora de l'oficina, la Maria Rosa s'ocupava

de la gestió interna. D'una banda,

l'empresarial, la venda del cupó, i de l'altra, la més social: la prestació de serveis a les
persones

amb discapacitat visual. El volum de feina va anar creixent, amb un caràcter emi¬
comarcal, fins a arribar a tenir al seu càrrec uns 450 afiliats i uns 165 venedors.

nentment
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MARIA

L'any 1992,

se

granollerina

va

venedors del

n'inaugura

repàs als nens
seves

La

nova a

Mollet del Vallès, de
comarca,

vocacional, també ensenyava

CLUSELLA

manera que

I

SALA

l'àmbit de la

amb prop de 300 afiliats i 140

llegir i a escriure Braille, feia classes de
afiliats, organitzava activitats lúdiques, d'autonomia personal i conferències.

seves

qualitats era saber escoltar les

necessitats.

seva

de

quedar circumscrit al nord de la
cupó.

La Maria Rosa, mestra

Una de les

una

ROSA

Aconseguia fer

tasca diària incloïa

ser

veure

a

persones,

el futur de

ajudar-les i orientar-les segons les

manera

interlocutora amb els

positiva i amb

ajuntaments

a

l'hora,

esperança.
per

exemple, de

decidir els

emplaçaments dels punts de venda del cupó, les populars casetes blaves que van
començar a instal·lar-se fa 25 anys i que han significat un salt endavant en la qualitat de
vida

d'aquests treballadors. També va contribuir a la supressió de barreres arquitectòniques,

de costat amb la comissió

municipal d'aquest àmbit: eliminació de voreres i construcció
instal·lació de semàfors acústics i de megafonia als transports públics, disseny

de rampes,
d'itineraris

fàcil la

adaptats...,

en

definitiva,

integració social de les

lluitar per una ciutat inclusiva i
amb discapacitat.

sempre va

persones

L'any 1991, la mort del seu marit significa un cop dur, el més dur
tot i que

la

cara

ho fa amb enteresa i fent el

més

cor

pública de la parella, però

en

zació

a

l'any passat,

va

Catalunya entre els

quedar-se vídua, la Maria Rosa

Dos anys

arribar també

anys

li ha tocat

fort davant la família. Fins aleshores

pla i assumeix diverses responsabilitats dins l'ONCE,
territorial fins

que

a

en

per

fer més

superar,

era en

Joan

al primer
l'àmbit català i estatal. Consellera
passa

exercir la vicepresidéncia d'aquesta organit¬

1994-1995.

més tard, arriba el moment de la jubilació laboral, si bé continua activa en l'àmbit

social, presidint l'Associació de Pensionistes de l'ONCE

Barcelona i també la secció política
d'aquest sector, la SUPRO. De fet, ella ha format part diverses vegades de les candidatures
a
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MEDALLES DE
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CIUTAT 2009

GRANOLLERS

Saludant el

príncep Felip en la inauguració de la Delegació Territorial de l'ONCE a Barcelona, l'any 2007,
presència del president de la Generalitat, José Montilla, i el president del Consell General de l'ONCE,
Miguel Carballeda, l'any 2007.

en

Torres Medalla, Míriam; Juncà Rossell, Imma (2009)
«Medalles de la ciutat 2009: Josep Arenas i Garrell, Maria Rosa Clusella i Sala, Feli Miyares Morante, Lluïsa Salvador i [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

MARIA

d'Unitat

Progressista-UP, la formació

que governa

ROSA

CLUSELLA

Palahí, actual presidenta de l'ONCE

tractar-la amb més assiduïtat

altres,
ser

endavant la

a

Barcelona

favor de la població invident
jubilada. A la seu del carrer Sepúlveda, cada dia s'hi organitzen activitats perquè l'afiliat no
es quedi a casa, es relacioni i s'ho passi bé. Els companys la recorden com algú "especial,
molt afectuosa, dolça, amb una gran humanitat... algú amb totes les virtuts".
Teresa

cops per setmana per tirar

SALA

l'ONCE des deis vuitanta.

Aquests darrers anys, doncs, la Maria Rosa ha seguit al peu del canó, baixant

almenys tres

I

una gran

sempre

partir de la

a

Catalunya, ja coneixia la Maria Rosa, si bé

seva

jubilació. "Tenia energia

empenta i grans dots de comunicadora; la

millorar la qualitat de vida de les

A la Maria Rosa li

la Júlia, la

a

seva tasca a

persones

seva

per a

ella i

per

va

als

màxima preocupació va

més vulnerables".

agradava gaudir dels néts: la Glòria, l'Estel la, l'Oriol, la Berta, l'Anna,

Georgina i

en

Marc. Hi jugava, els feia llegir, els explicava contes i es feien con¬

fidències.
La Maria Rosa

va

morir de càncer la

primavera passada, als setanta-sis

anys

d'edat. "Fins

al darrer moment, va donar una

lliçó de coratge", recorda la seva amiga Mercè. Sempre
va ser una persona avançada al seu temps, que no es va deixar acovardir per les adversi¬
tats, sinó que les va afrontar amb esperit de superació i una actitud positiva. "La mare va
encarar

Sens

la malaltia amb el mateix

afany de superació

que va

viure".

dubte, la fermesa de caràcter de la Maria Rosa ha impregnat tota la seva vida i ha

admirat els

qui l'han tractada. La nostra ciutat té, amb ella,

i voluntat per a

un

model d'optimisme, empenta

les generacions presents i futures.
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Feli

Miyares Morante
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La Feli

es va educar en una fa¬
mília que li va inculcar de ben

jove els valors de l'honradesa,
l'esforç i l'amor per l'estudi i
la lectura
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felí

Medalla de la Ciutat

a

la senyora

miyares

morante

Feli Miyares Morante

Aguilar de Campoo, 1915

En

reconeixement

a

arqueològica

a

la

seva

dedicació durant més de

anys a

la

re¬

compartir treballant
al costat del seu marit, el també arqueòleg Josep Estrada. La Feli va tenir un
paper cabdal en la trajectòria d'Estrada, facilitant que pogués desenvolupar la
seva gran passió per l'arqueologia i sumant-se a aquesta aficiò amb els propis
estudis, aportant també opinió i debat a les diferents descobertes que van fer
com a precursors d'aquesta ciència en el nostre territori.
cerca

La Feli

va

Granollers i

cinquanta

comarca, tasca que va

contribuir al debat cultural de Granollers durant molts anys a

través

del Centre d'Estudis de l'Associació Cultural de Granollers, del Museu de

Granollers, amb el qual encara col·labora, i també amb l'Agrupació Excursi¬
onista.
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felí

Aguilar

de Campeo (Palència)

miyares

morante

néixer Felicitas Miyares Morante, Peli, com li

va veure

li diguin, el 17 d'agost de 1916. No té records d'infantesa d'aquest poble

agrada

que

proper

al riu Pisuerga, conegut avui per la indústria de la galeta, ja que la seva família es

va

traslladar

que era

en

pocs anys a

diferents ciutats

a causa

de la destinació del

seu pare

adoptiu,

ferroviari.
de la Peli morí al poc temps

oncle Francisco, que era casat
adoptar. Teófila, que la crià, era una dona val·lisoletana de família
benestant, que jugà un paper determinant en la seva educació. Amb l'adopció, perdé el
contacte amb els seus quatre germans. El seu pare biològic, que va ser alcalde d'Aguilar,
La

i

mare

no

de néixer ella i el

seu

tenia fills, la va

es va

tornar

a casar

i

va

Dins la família paterna
nuel Pérez

Miyares,

tenir dos fills més.

de la Peli destaca,

que va ser

públic, el seu cosí, Félix Ma¬
curt període en l'últim govern

com a personatge

ministre de Treball durant un

d'Adolfo Suàrez.
Va venir

a

viure

a

Granollers als cinc anys, quan

més de 8.000 habitants i

encara no

de Palou. D'aquesta época, només
un

llamp

a

la capital del Vallès Oriental tenia poc
municipi

s'havia annexionat el barri del Lledoner i el

recorda

que anava a

les

monges

i

que un

dia

va caure

l'escola.

estudiar el batxillerat, també en un
centre religiós. Teófila era, segons la Peli, una dona molt intel·ligent, que havia estudiat
per mestra i que, quan el seu pare va perdre les terres, va fer d'institutriu de la família
Luca de Tena, editors del diari ABC. Va ser ella qui li va inculcar els valors de l'honradesa.
Més tard la família

es

trasllada

a

Ripoll,

on comença a
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felí

l'esforç i l'amor

per

miyares

morante

l'estudi i la lectura. De joveneta, la Fell ja havia llegit Los Episodios

Nacionales de Benito Pérez Galdós.
Dels

quinze als vint anys, viu a Irun, on acaba el batxillerat i comença a aprendre anglès,

seguint els premonitoris consells de la seva mare, que veia que aquesta seria la llengua
del futur.

Madrid des de Guipúscoa per fer
esclata la Guerra Civil i, aleshores, decideixen arribar a la capital d'Espanya

Quan la família Miyares-Morante tenia previst viatjar a
unes

per

vacances,

la frontera de la Jonquera, on uns milicians requisen a la Peli les estampes i rosaris que

portava com a cristiana practicant que és.
En arribar
a

a

es van

trobar a l'estació amb

un

amic de quan la família havia viscut

de Can Potafang, una casa
plaça Gran, avui de la Porxada, que els va acollir durant un curt període de
a refugiats. Un cop acabada la guerra, abans de venir a viure definitivament

Granollers, el senyor Mendo, parent de la família Bellavista

situada

a

la

temps com
a

Barcelona,

la nostra ciutat, s'estan per poc temps a

Ja establerta

a

Granollers, la Peli

comença

la Corunya.
la

seva

vida laboral treballant

com a

adminis¬

aprendre comptabilitat, tot i que la seva for¬
mació era en el camp de les lletres. La impuntualitat a l'hora d'anar a la feina li va evitar
conseqüències personals quan es va produir el bombardeig de la ciutat, el 31 de maig de
1938, just quan ella baixava les escales de casa, a la plaça de les Olles; la destrossa, per
sort, només va afectar el seu despatx.

trativa

en

el

Treballant al

ideològic,

Consejo de Economia,

on va

Consejo de Economia, on la Peli no es trobava còmoda des del punt de vista

guanya unes

Pahisa, que aleshores es

oposicions convocades per la companyia elèctrica Estabanell i
deia Elèctrica Obrera del Ter i estava col·lectivitzada i controlada
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La Feli

va

decidir estudiar

arqueologia, ja de casada,
per compartir la dèria del
seu
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marit.

T
felí

per

la CNT-FAI. Als del Consejo de Economía

de feina i li

no

els

va

miyares

morante

agradar gaire la decisió de canviar

exigir, en una amenaçadora visita a casa seva, que tornés el carnet sindical,
necessari per treballar, però el fet no va tenir més conseqüències.

que era

van

Acabada la guerra, un cop Francesc

Estabanell i Fontserè recupera l'empresa, la crida
perquè sigui la seva secretària personal. La Feli accepta, però li diu que potser no serà
gaire puntual i que no li agrada arxivar.
A

principis dels anys 40, coneix,

durant

en una

excursió, Josep Estrada, que fou el

cinquanta-set anys i amb qui formà
França, gràcies

mateix que
El

Josep i la Feli

1944. El
a

durant els

a

ell havia tornat de l'exili al

les gestions de Joaquim Trullàs, que dirigia la foneria familiar, el

anys

seixanta fou alcalde de Granollers.

l'església de Sant Fèlix de Canovelles, el 20 de setembre de
protocol de la cerimònia va tenir alguna variació pel que feia al vot d'obediència
es van casar a

l'espòs de la futura dona. I és que la Feli, que
independent i avançada al seu temps, va
una

s'ha declarat feminista i era una
anar a veure el capellà que els havia de
fórmula més paritària de la que es recitava en

en

plena postguerra "sense dos rals" i formen des

dona

casar

espòs

veritable equip, propulsat per l'erudició i

un

el treball constant i entusiasta de tots dos. Feia poc temps que
sud de

seu

per

deixar-li clar

que

busqués

sempre

aquella època.
Josep Estrada i Feli Miyares es casen

d'aleshores "un matrimoni de dos amics" que, en

S'havien unit dues persones que es van criar en

paraules de la Feli, va ser molt feliç.
ambients molt diferents: ell, que era molt

llest i de família

humil, havia d'escombrar l'escola per poder-hi assistir, mentre que ella
sempre es va sentir esperonada a estudiar ja que a casa seva "només existia l'honradesa
i la ciència". Tanmateix tots dos
transmetre als

seus

compartien el gust per aprendre i per debatre, que van
dos fills: la Marta, nascuda el 27 de juny de 1946, científica reconegu-
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felí

miyares

morante

da amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla de la Ciutat, entre d'altres, i l'Eduard, nascut el
16 de novembre de 1948, que

comunicació
Una visita

a

és arquitecte i ha tingut dues filles, l'Èlia,
audiovisual, i la Caria, que és metgessa.

Reus,

on

Josep Estrada

es va

que

ha estudiat

reunir amb el doctor Salvador Vilaseca, director

de l'Institut Pere Mata de salut mental i
decidís endinsar-se

en

la Eeli ho feia amb la

l'obsessionava: això

l'àmbit de
seva

arqueòleg, havia resultat decisiva perquè la Eeli
l'arqueologia. Mentre en Josep conversava amb Vilaseca,

dona, que li

va

deixar clar

que,

al

seu company,

l'arqueologia

fer que

ella prengués la determinació de seguir-lo en aquesta dèria
sobre el passat a través de restes materials. Així que, ja de casada,
la Eeli comença a estudiar la diplomatura d'arqueologia a la Universitat de Barcelona,
juntament amb el seu marit i els granollerins Emili Ramon i Pere Eont, amb els quals re¬
va

de trobar respostes

la comarca, en les seves estones lliures, a la recerca de

correran

de

manera

totalment amateur,

vegades fent

una

vestigis antics. Ho feien

"pagant-nos les excavacions de la nostra butxaca, moltes

col·lecta entre tots els

que

anàvem junts", a peu, en autobús

o en

el

600 que va comprar

el Vallès

Mora, al

el matrimoni Estrada-Miyares, amb el qual no només van recórrer
Oriental, sinó molts indrets d'Europa. La casa de l'Emili i de la seva esposa Pilar
carrer

de Corró,

es

convertiren

en

el quarter general d'aquest grup de pioners de

l'arqueologia, on es preparaven les sortides de
s'interpretava el que s'havia trobat.

cap

de setmana i

es rentava, es

classificava

i

Com diu

l'arqueòleg Jordi Pardo, en un número extra de la revista Lauro dedicat en
la figura de Josep Estrada, Eeli Miyares "ha jugat un paper molt important
complicitat, sense el qual no és imaginable la tasca ingent que va iniciar Estrada [...]

bona part a
de

han estat

parella d'intel·lectuals que han destacat amb força en el dur context de la
postguerra i han ocupat un lloc molt important en l'activisme cultural del Granollers de
la segona meitat del segle XX".
una

Torres Medalla, Míriam; Juncà Rossell, Imma (2009)
«Medalles de la ciutat 2009: Josep Arenas i Garrell, Maria Rosa Clusella i Sala, Feli Miyares Morante, Lluïsa Salvador i [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

MEDALLES

DE

LA

CIUTAT 2009

GRANOLLERS

i

52

I

La Marta,

científica, i l'Eduard, arquitecte, els dos fills de Fell Miyares i Josep Estrada.
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É

felí

La total

implicació de la Fell

cili familiar

ja

a

l'assessoria fiscal que munta el Josep, primer

en

la cantonada del

miyares

carrer

d'Anselm Clavé amb el de Josep

morante

en

el domi¬

Umbert, i després

l'avinguda del Parc, permet que ell pugui esgarrapar estones per a la seva passió
arqueològica. A més, la Peli exerceix en el seu marit un paper cabdal encoratjant-lo i
estimulant-lo en el debat científic i ajudant-lo a convertir els seus textos més tècnics en
a

escrits més entenedors.
El mateix any en
de la

comarca:

què la Peli i el Josep es casen fan la primera gran troballa arqueológica

el dolmen de Can Planas, a la Roca del Vallès. Dos anys

identifica les pintures rupestres

de la pedra de les Orenetes, també

a

després, Estrada
la Roca del Vallès,

la Peli, "són les pintures esquemàtiques llevantines més septentrionals de la
península localitzades fins aleshores".
que, segons

De la mà de

Josep Estrada, la Peli s'integra en diferents entitats culturals, com l'Agrupació
Excursionista de Granollers, de la qual té el número 14 de sòcia, o l'Associació Cultural,
per a

qui la Peli escriví,

temes

en

d'aquests escrits

el si del Centre d'Estudis, set ponències entre 1959 i 1984. Els

eren

ben diversos i

anaven

des dels granollerins il·lustres de la

se¬

meitat del segle XIX i primers del segle XX (1959), passant per la situació de la dona
(1973), el Museu de Granollers (1997 i 1980) o la Pira de l'Ascensió (1984), entre d'altres.
gona

Aquesta heterogeneïtat confirma el que la Peli diu d'ella mateixa: que és una tastaoiletes
i que sempre es

ficava

en tot

La relació de la Peli amb
ne un

el

que

tenia

a veure

l'Agrupació Excursionista

dels fundadors el 1928,

amb l'àmbit cultural.

deguda al fet que l'Estrada va serconjuntament amb Salvador Llobet, doctor en geografia,
era

impulsar des d'aquesta entitat una bona campanya de treballs arqueològics i que
passà al Josep el testimoni de les seves tasques en aquesta matèria. El matrimoni Estradaque va

Miyares mantingué

una

llarga amistat amb Llobet,

un

home, segons la Peli, que només
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felí

miyares

morante

vivia pensant en

els llibres i "amb el qual m'hi havia discutit molt perquè teníem idees
diferents sobre el paper de la dona i, alhora, li tenia molta confiança".
Entre les amistats del matrimoni

Estrada-Miyares, hi figura també Antoni Jonch i la seva
esposa, Fina Sampere. Estrada va participar activament en l'organització del nou museu,
que encapçalà Antoni Jonch a partir de 1946.
La

pèrdua de Josep Estrada,

va

suposar un cop

que tots

estiu ha

dos

van

dur

per a

a

més gran es

emprendre i viatjant,

li queda

va

atorgar el títol de Fill Predilecte l'any 1987,

la Peli, que ha anat superant treballant cada dia

complert noranta-tres

continent que

qui la ciutat

anys en

una

altra de les

plena forma,

no

a

l'assessoria

passions. Ella, que aquest
descarta viatjar a Oceania, l'últim
seves

conèixer. Lectora i viatgera empedreïda, assegura que,
fa, més s'adona que no sap res.
per
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Lluïsa, al centre, davant la porta de casa al barri Torras de Palou, amb els

germans,

seus pares.

Cisco i Mercè, l'any 1951.

Torres Medalla, Míriam; Juncà Rossell, Imma (2009)
«Medalles de la ciutat 2009: Josep Arenas i Garrell, Maria Rosa Clusella i Sala, Feli Miyares Morante, Lluïsa Salvador i [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Lluís i Maria, i els

seus

LLUÏSA

Medalla de la Ciutat

a

la senyora

SALVADOR

I

TUSET

Lluïsa Salvador i Tuset

Granollers, Palou, 1939

En

reconeixement

a

la lluita per

cràtic, català, coeducatiu, obert
de l'alumne i

en

els

a

la consecució d'un model educatiu demo¬
la integració, basat en la formació global

principis d'escola activa, des de tots els

centres en

què

ha exercit, entre els

quals destaquen l'escola Sant Esteve de la Cooperativa
d'Ensenyança Granollers, precedent de l'actual CEIP Salvador Espriu, i l'escola
Montserrat, que ella mateixa va fundar.
Se la
a

distingeix per la seva facilitat per innovar i introduir noves metodologies
l'aula, sempre amb l'alumne i la seva singularitat com a referent; pel seu

entusiasme i

capacitat de mobilització, generositat i disponibilitat amb tot el
que es relaciona amb l'educació formal i no formal d'infants i joves, sobretot,
des de
Se li

l'Esplai de Palou i l'Agrupació Excursionista de Granollers.

reconeix, també, la

seva tasca

al capdavant del Casal del Mestre, mit¬

jançant la qual vetlla per la millora i la innovació en l'ensenyament; i el
compromís amb el poble de Palou, la terra que l'ha vist néixer i créixer.
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LLUÏSA SALVADOR

I

TU S ET

Lluïsa

Salvador i Tuset

Julian,

avi, originari de Vall-de-roures, cap de la comar¬
Matarranya, terra catalana des d'un punt de vista històric i cultural. Els seus avis

ca

del

nom

amb què

va

amb la

seva

només cinc anys,

Gibernau, la

ja

que,

va

ja

Palou, el 6 d'octubre de 1939, al barri Torras,

el

Josep Maria,

en

la terra

petits, comença
que a casa

ve

de

a anar a

lluny i aquest fet

es començava

Can

Lluís i la Mercè. En Lluís

marca

en

la

Cisco i la Mercè.

història.

seva

la Escuela Nacional de Niñas de Palou amb

hi havia feina i fills més petits

admetre amb el compromís que el

aleshores,

en

veïna, la Maria, i tingueren tres fills: la Lluïsa,
a

a

seu

tenir tres fills:

van

Així, l'arrelament de la Lluïsa
Amb dos germans

a

era conegut

paterns, en Julian i l'Enrica,
es va casar

néixer

seu pare, a

per

cuidar. La mestra, Rita

l'estiu, l'ensenyés

a

llegir,

amb sis anys.

D'aquella època, recorda l'autoritat ferma exercida per doña Rita i el silenci absolut a
classe, només trencat per la veu de la mestra. Amb tot i això, la recorda com "una dona
molt treballadora i bona per
estudiant. Els pares
mília

ensenyar". De fet,

de la Lluïsa, tenien por de

d'arrendataris, però doña Rita

va

no

aconseguir-li

la Lluïsa i també la M. Teresa

per

modalitat lliure

situat al

carrer

a

l'Institut

Verdaguer,

ella deu el fet d'haver pogut continuar
arribar-hi econòmicament,

a

una

beca. La mateixa mestra

això

fa¬

va preparar

fer l'examen d'ingrés i el primer de batxillerat en
Barcelona, i així poder accedir a segon a l'institut,

de Corró.

Té molt bon record del mestratge
que

eren una

parlar amb el professor Salvador Llobet, director de

l'Instituto de Enseñanza Media, per

Pagès

a

del Sr. Llobet "perquè, amb ell, no seguíem el llibre,
no parlava de la nostra realitat física i geogràfica, la que ell ens volia ensenyar, i per
ens portava d'excursiò". Esmenta la Lluïsa
que el bateig de foc com a mestra el va
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LLUÏSA

SALVADOR

I

TU S ET

el professor Llobet li va proposar fer classe d'ortografia als alum¬
primer de batxillerat, queja aleshores es deia que arribaven poc preparats. "Vaig

fer als setze anys, quan
nes

de

patir molt, alguns
mestra, sinó que

creien". Però això no la va desanimar en la seva voluntat de ser

no em

la

va esperonar a

fer-ho millor.

de postguerra, però la família Salvador Tuset tenia un hort, animals domèstics i
arrendades que els permetien anar fent. La condició d'estudiant l'havia deslliurada

Eren anys
terres

més d'una
germans:
Com que
comença
com a

collir faves de matinada, cosa que sí que havien de fer els
"A vegades, havia posat els exàmens com a excusa per escapar-me'n".
vegada d'anar

a

seus

aleshores no sempre es demanava títol per exercir, acabat el batxillerat, la Lluïsa
a fer de mestra: el curs 1957-1958, a la Guarderia Victòria Calafell i, el següent,

ajudant a l'escola Niño Jesús, regentada per la Mercè Ganduxé. El curs 1959-1960,

Puig, que dirigia el Col·legi Educator, li demana incorporar-se al seu
equip i fer-se càrrec dels nens més petits de l'escola; hi exerceix fins al 1963, curs en què
el mestre Donat

decideix treure's el títol de mestra i
de

es

matricula

en

la modalitat lliure

a

la Escuela Normal

Magisterio de Barcelona.

feia vint-i-quatre anys, la Lluïsa es casa amb en Jaume Ventura i Mañosa,
petit de Can Cabanyes, a l'església de Sant Julià de Palou. Es coneixien de ben petits
i tots dos expliquen que es van enamorar el primer dia que es van veure. En Jaume és fill
de Montmeló, del mas la Moreneta, i, quan tenia deu anys, la seva família va traslladar-se
El mateix dia que

el noi

a

Palou, al barri de Can Tinet.

De

l'any

que

nasqué el

seu

anècdotes ben sucoses, com

fill

gran, en

Xavi,

quan

ella ja

en

tenia vint-i-cinc, n'explica

la d'haver anat als exàmens de juny amb un embaràs avan¬

çat i, al setembre, tornar-hi, a recuperació,

amb la criatura de

mesos, que
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alumnes de l'escola Sant Esteve participant en una activitat lúdica. Va treballar

aquest centre de la Cooperativa d'Ensenyança Granollers per espai de més de 10 anys.
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LLUÏSA

conserge,
també
A

la Maria. "Em

va ser

clau

en

va

i li demanen

a

la Lluïsa

l'Escola Montserrat, que
en

no

veïna, i

obrir,

a

li ho he agraït". El suport del

TüSET

seu

home

els agradava el tarannà de la escuela nacional d'aquells

que

agafi els

ella mateixa

l'espera d'obtenir el

seus

fills

com a

alumnes. Aquest és l'embrió de

fundar l'any 1955 i

va

dues aules condicionades al dalt de

títol per

sempre

I

aquesta etapa.

algunes famílies de Palou

anys

ajudar molt i

SALVADOR

casa

seu,

al

seva,

cap

que va

funcionar fins al 1971,

al barri de Sant Josep, on encara viu. El

de

poc temps,

li

va

deixar qui havia estat

amiga, la Teresa Pascual.

A la classe hi havia

segon curs, va

tenir

una

una

quarantena d'alumnes, d'entre quatre i catorze anys. A partir del

ajudant, la Teresa Xicola: "Com ho havia après

de Palou amb la Rita Gibernau, els grans

ajudaven

en certs moments

a

l'escola unitària

els més petits, mentre

jo atenia un grup determinat; calia tenir un horari de dedicació molt marcat, per atendre
tots els grups

En

i posar exercicis als uns mentre estaves pels altres".

aquesta escola, batejada amb el nom d'una muntanya que sempre l'ha fascinada,

la Lluïsa pot

aplicar

per

fi la

seva manera

tradicional, autoritari i memorístic. Va

d'entendre l'educació i trencar amb el sistema

anar

introduint

nous

mètodes propers a l'escola

activa, coneixement de l'entorn, sortides amb els alumnes i la familiar de final de
teatre

per

i,

a

curs,

partir de les sis de la tarda, els alumnes més grans feien repàs i es preparaven

examinar-se de batxillerat lliure, als instituts Balmes i Maragall de Barcelona. Més

d'un li

agraeix el fet d'haver-lo esperonat

a

seguir estudiant, repetint-se així el

experimentar amb doña Rita. "Recordo un principi que vaig aprendre a

ella va
la primera Escola
que

d'Estiu, organitzada per Rosa Sensat, a la qual vaig assistir, a Barcelona: per als nens,
l'escola ha de

ser

el lloc de treball que

els ajuda

a

construir la

seva

riuen, més aprenen".
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A

l'estiu, la Lluïsa, el

seu

home i els

fills han dedicat molts anys les
vacances d'estiu a fer muntanya.
seus

Aquesta imatge correspon a una
travessa pel Pirinea aragonès, al
L-:T

massís del mont Perdut.
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LLUÏSA SALVADOR I TÜSET

L'any 1970 s'aprova la Ley General de Educación Básica, que regula l'ensenyament entre els

i les escoles unitàries han de reestructurar-se per cursos o tancar. Salvador
Llobet, d'una banda, i membres de l'escola Sant Esteve, de l'altra, vénen a buscar-la per

sis i els tretze anys

treballar. Així, el curs 1971-1972, comença

de mestra

a

Sant Esteve, un centre nascut de

altra escola era possible, "democràtica,
la integració, basada en la formació integral de l'alumne i

la voluntat d'uns quants pares convençuts que una

catalana, coeducativa, oberta

a

els

principis de l'escola activa". El 1973 passa de titularitat parroquial a cooperativa de

pares

i mestres: és la Cooperativa d'Ensenyança Granollers, integrada al Col·lectiu d'Escoles

per a

l'Escola Pública Catalana-CEPEPC. "Van ser uns temps engrescadors, de lluitar braç

en

de fer, per fer prendre consciència a l'alumnat
dels seus drets i deures, per assolir hàbits democràtics, per contraure compromisos indi¬
viduals i col·lectius." Una data assenyalada és l'organització, el 2 de desembre de 1979,
de la Diada del CEPEPC, a Granollers, en la qual la Lluïsa es va implicar a fons. Va ser una
a

braç amb els

pares per una nova manera

jornada festiva i reivindicativa que va reunir unes 25.000 persones entre pares, mestres i
alumnes, a favor de l'escola pública i catalana, plural i democràtica.
El

l'escola pública i el director del centre Verdaguer
Canovelles, Luciano Núñez, li demana que hi vagi a fer de mestra de català. Només

curs

de

1983-1984, la Lluïsa fa oposicions a

però els seus alumnes, sobretot un vuitè de nois i noies que se'ls havia

ser-hi

un

any,

d'ajudar

en

l'adquisició d'hàbits socials i en el reforç de diferents aprenentatges bàsics, la

va

recorden

perfectament. Juntament amb el tutor, Pepe Martín, van organitzar un fi de curs

de deu dies pel Pirineu. Abans calia entrenar-se amb excursions
prèvies, i així ho van fer. Un àlbum de fotos dóna fe d'aquesta experiència pedagògica, i
vital, trencadora, ara segurament inimaginable, que només la voluntat i la tossuderia de
ben

especial:

la Lluïsa
en

una travessa

podia tirar endavant. També aquí apareix el suport incondicional del seu home,

Jaume, amb tasques d'intendència i

logística.
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fer el Camí de Sant Jaume

l'any 2004. Aquí els veiem

caminar.
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a

Roncesvalles,

a

punt de

LLUÏSA SALVADOR I TU S ET

El

seu

Hi

va

El

curs

esperit inquiet la torna a fer concursar: ara el destí és l'escola Fàtima de Granollers.
treballar tres

cursos.

1987-1988,

concursa per una

plaça definitiva

a

Granollers i escull l'antiga escola

"que tant he estimat", ara ja integrada a la xarxa pública com a CEIP Salvador

Sant Esteve

Espriu. "Vaig retrobar-hi el debat, la reflexió, la discussió, que és el que permet avançar
des del punt

de vista pedagògic". I és en aquest centre on es va jubilar, l'any 2000, deixant

molt bon record entre els companys, pares

podia comptar amb ella
quan es tractava de trencar amb la rutina, d'impulsar noves formes d'aprenentatge; una
persona acollidora, preocupada per tothom i sense límit de temps per dedicar a l'escola",
recorda l'Antonio Oliver, company professional per espai de més de vint anys.
Com
a

la

es

podia prendre la jubilació,

seva

de tenir

feina? "Tenia clar que
de la

cura

meva

sogra

i alumnes. "Sempre

es

fa 9 anys, una persona entregada en cos i ànima
m'havia de jubilar, ja que preveia que molt aviat hauria
i de la meva mare, i així ha estat: en Jaume i jo estem
ara

orgullosos d'haver-ho fet així."
de retirar-se, assumeix la presidència del Casal del Mestre, una entitat
de lucre integrada a la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica,

Des del mateix any
sense

que

ànim

vetlla

per

la reflexió pedagògica, la innovació i la millora en l'educació. L'entitat va

l'any 1982, impulsada per persones que, com la Lluïsa, havien
pres part en les primeres escoles d'estiu de Rosa Sensat i havien organitzat la primera
escola d'estiu a Granollers, l'any 1970.
aprovar

els

seus estatuts

els anys 1999, 2003 i 2007 forma part de les llistes
d'Esquerra Republicana de Catalunya i és membre del Grup Municipal Ampliat.
En el terreny

De la gran

de la política local,

en

vitalitat de la Lluïsa, n'hi pot haver molts exemples, però n'hi ha un que il·lustra
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LLUÏSA SALVADOR

molt bé el caràcter

d'aquesta dona

que

I

TUSET

mai té un no per a ningú: bona part de la seva

professional l'ha compaginada amb el monitoratge, primer, a l'Esplai de Palou,
on organitzaven les mítiques colònies amb Llerona i les Franqueses a Arimells, Casanova
i la Comtessa, i després, a l'Agrupació Excursionista de Granollers, des de la qual, amb
altres companys, va impulsar la secció d'infants i en què va portar, amb el seu home,
un grup de joves als quals feien "de segons pares" i als quals van transmetre "el goig
d'assolir un cim". El 1990, l'Agrupació Excursionista de Granollers reconeix tota aquesta
activitat

tasca

concedint-los,

a

la Lluïsa i al Jaume, la Placa d'Honor.

l'homenatge que se li va fer en el seixantè aniversari, la Lluïsa
sempre serà mestra vocacional. Mare del XavI Ventura, educador social a l'Ajuntament
de Girona, i del músic i compositor Martí Ventura, té quatre néts dels quals gaudeix a
Persona

estimada,

com prova

i la Nora, de 15, filles d'en Xavi i l'Esther; i en Gerard, de 20, i
li ha agradat la muntanya i amb els
fills han fet els cims més alts del Pirineu: l'Aneto, el mont Perdut, la pica d'Estats, el

fons: la Júlia, de 20 anys,

la Naima, de 14, fills d'en Martí i la Cristina. Sempre
seus

Vinhamala... També té

passió

per

conèixer el país: ha visitat totes les comarques catalanes.

I és membre de l'Ateneu de Granollers.

s'estima Palou, el poble que l'ha vista néixer i créixer, i que voldria
que es conservés com ella sempre l'ha conegut; "Verds els camps a la primavera, daurats
a l'estiu i ocres a la tardor, amb els seus camins i caminets que comunicaven els camps,
les masies i les cases", camins perduts que li inspiren "un sentiment de nostàlgia" i que
Peró, per damunt de tot,

desitjaria "recuperar perquè els meus besnéts s'hi puguin passejar".
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i

^

Escola Pia Granollers
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ESCOLA

Medalla de la Ciutat

En

a

Escola Pla Granollers

reconeixement als setanta-sis anys

zada, ja des dels inicis,
l'educació d'infants i
Se'n

PIA GRANOLLERS

per

d'història d'una institució caracterit¬

la voluntat de servei

joves procedents de tota la

a

la comunitat,

a

través de

comarca.

distingeix i destaca l'arrelament i el compromís amb la ciutat, i la capacitat

d'adaptació als canvis socials, polítics i culturals

que

s'han anat succeint, des

del

segle passat, amb l'arribada de la democràcia, fins
de les noves tecnologies i l'atenció a la diversitat.
Se li
nous

reconeix, també, la valentia

l'hora d'introduir

ara,

amb la irrupció

metodologies i
continguts, d'acord amb els corrents pedagògics de cada època i la
a

noves

demanda canviant de la societat; i la voluntat de dotar els alumnes d'una
educació
capaces

integral per fer-ne persones lliures, participatives, responsables i
d'orientar la pròpia vida.
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2009
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L'esport sempre ha estat una peça important en la formació integral de l'alumne, des dels
de l'Escola Pia. Aquesta fotografia, amb el pare Valentí Barbat, és del curs 1948-1949.
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inicis

ESCOLA

El

curs

passat, l'Escola Pia de Granollers

va commemorar

PIA

GRANOLLERS

el 75è aniversari i ho

va

fer amb

diverses activitats que tenien com a finalitat
la ciutat, per

explicar la història d'una institució important
la qual han passat milers d'alumnes de tota la comarca.

Els

van

el

on

escolapis, seguint l'obra del seu fundador Josep Calassanç, es
segle passat, al col·legi de Sant Josep de la plaça de l'Església,
hagut els Germans de la Doctrina Cristiana de La Salle.
El

instal·lar

Granollers
fins aleshores hi havia
a

s'iniciava l'octubre de 1933, amb cent seixanta alumnes distribuïts
aules, tres graus de pàrvuls i comerç.

primer

a

curs

en

quatre

Estava

prohibit que els ordes religiosos fundessin noves escoles, si bé els escolapis van trobar la
complir la Llei de congregacions imposada pel govern de la II República
i mostrar així, des del primer moment, una actitud de servei "que sempre ha caracteritzat
l'escola", explica Agnès Boixader, professora del centre des de fa una trentena d'anys i au¬
tora de l'exposició commemorativa del 75è aniversari. Així, amb el pare Julià Centelles com
a rector al capdavant, l'escola va adoptar un aire mès
popular i arrelat al país i a la ciutat,
en uns anys convulsos des dels punts de vista polític i econòmic. Quan l'Ajuntament crea
l'Institut Elemental de Segon Ensenyament, seguint les directrius de l'Estat, el P. Centelles
hi entrà com a professor de literatura. Eren temps de missa diària amb els alumnes i d'una
certa innovació en la metodologia d'aprenentatge.
fórmula que permetia

Els locals

parroquials destinats a l'escola i a la comunitat es feren petits, de manera que,
desprès de diverses gestions, l'any 1934 es firma un compromís de compra de l'edifici situat
al carrer del conestable de Portugal, propietat de Serrat i Bonastre. El curs 1935-1936, el
nombre d'alumnes ja s'havia doblat, fins a arribar als tres-cents vint-i-cinc.
El 19 de

juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els religiosos
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marxar
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curs

DE
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CIUTAT 2009
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L'any anterior, l'Escola Pia va absorbir el col·legi de les germanes vedrunes, fet que
nenes a totes

les classes i arribar als 2.000 alumnes.
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ESCOLA

PIA GRANOLLERS

l'escola, l'església i les dependències parroquials van ser incendiades. Tres anys després, es
reobren, al nou edifici, amb les classes de pàrvuls, tres graus de primera ensenyança i tres
cursos

de comerç.

L'afluència d'alumnes el

curs

1939-1940, al voltant dels quatre-cents cinquanta, va superar

les

previsions; calia engrandir l'escola. Així, el 1945, s'inauguraven la capella, noves aules i
assignatures, ja s'impartia anglès, gimnàstica, solfeig, piano i comptabi¬
litat. La majoria de mestres eren religiosos, si bé n'hi havia alguns de seglars, a gimnàstica i
a pàrvuls. Ei calendari escolar començava com ara, a mitjan setembre, però s'allargava fins
al 15 de juliol. La religió hi tenia un pes preponderant, com en el conjunt de la societat del
moment. Les vacances de Nadal comprenien del 22 de desembre al 8 de gener i se celebrava
amb especial solemnitat les festes de Crist Rei, Sant Tomàs d'Aquino i Sant Josep. El maig era
el Mes de Maria i al juny hi havia les primeres comunions. Els exàmens finals se celebraven
entre juny i juliol. Acabat el curs, l'escola destinava un mes, a l'estiu, a fer classes de repàs
i, així, atendre els nens els pares dels quals no se'n podien ocupar. Des del curs 1944-1945
s'imparteix el batxillerat, els primers anys en règim lliure, de manera que els alumnes s'havien
l'internat. Entre les

d'anar
A

a

examinar

a un

institut oficial.

l'internat, que va funcionar entre els anys 1945-1961, s'hi allotjaven els nois

a partir
dels municipis veïns. La millora de l'economia familiar i de les comunicacions,
l'aparició del sis-cents i la generalització del carnet de conduir entre les mares va fer suprimir
aquest servei.

dels set anys

Una data recordada ès

l'arribada, el desembre de 1948, de les relíquies de Sant Josep de

Calassanç, que coincidiren amb el centenari de la mort del patró. En aquest
d'Antics Alumnes va organitzar diverses activitats obertes a la ciutat.

marc,

l'Associació

Aleshores, l'escola ja tenia cura del creixement integral dels infants. Un exemple fou el sis¬
tema de fitxes

en

què els padres explicaven l'evolució de cada noi, en una mena de diari de
de classes magistrals farcides d'alumnes, de disciplina fèrria.

classe individualitzat. Eren anys
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ESCOLA

PIA GRANOLLERS

d'instrucció al

pati... i també de treballar per l'arrelament a la ciutat i al país. Avançant-se als
temps, s'organitzaven sortides amb els vailets i les famílies, amb la voluntat d'implicar-les en
l'educació i de conèixer l'entorn. D'acord amb aquest ideari, s'impulsa la creació, el 1952,
de l'Agrupament Escolta Sant Esteve de Granollers, amb alumnes i religiosos de l'escola.
El

curs

1958-1959,

es commemora

el 25è aniversari de la fundació del centre, amb diverses

activitats i l'edició d'un llibret. En el comitè

d'honor, hi havia les autoritats religioses i les civils,
jutge de primera instància, el tinent de la Guàrdia Civil i prohoms de la ciutat, benefactors
de la comunitat. Hi va haver actes festius i lúdics, i xerrades sobre l'educació dels fills i el
paper de la família. En aquells moments, s'impartien quatre graus d'ensenyament primari
mès el preparatori; el batxillerat elemental i cursos de comerç (segons el pla de les Escoles
Pies), càlcul, comptabilitat, idiomes, redacció, mecanografia i educació física.

el

Els anys 60,

impliquen l'arribada de molts canvis. En una etapa ja avançada del franquis¬
me, les coses comencen a canviar: per exemple, amb l'entrada de la dona a la plantilla de
docents i la introducció de les classes de català, un tema en què l'escola "va ser pionera",
com també ho fou a "revolucionar el parvulari", explica el
pare Marian Federico, rector els
anys 1968-1973.
El

maig de 1963, l'escola organitza la cloenda dels II Jocs Esportius Escolapis de Catalunya,
reconeixement al paper de l'esport en la formació de l'alumne. I aquesta convicció
ha donat els seus fruits: quan es va constituir l'equip d'handbol a la ciutat, es va recórrer als
escolapis per crear les categories infantil i juvenil; i, el 1971, va acollir la creació de l'Escola
de Bàsquet Emili Botey.
com un

El 1964, el Ministeri d'Educació reconeixia oficialment els estudis de batxillerat elemental
i

superior. En aquests anys, es construeixen nous laboratoris i aules, i se'n condicionen
en un espai de lloguer, mentre es fan les obres de l'edifici actual a l'avinguda de
Sant Esteve, inaugurat el juny de 1970. A partir de la nova llei d'ensenyament aprovada
aleshores, el centre ès reconegut oficialment per impartir parvulari, educació general bàsica
d'altres

Torres Medalla, Míriam; Juncà Rossell, Imma (2009)
«Medalles de la ciutat 2009: Josep Arenas i Garrell, Maria Rosa Clusella i Sala, Feli Miyares Morante, Lluïsa Salvador i [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

MEDALLES

DE

LA CIUTAT 2009

GRANOLLERS

Torres Medalla, Míriam; Juncà Rossell, Imma (2009)
«Medalles de la ciutat 2009: Josep Arenas i Garrell, Maria Rosa Clusella i Sala, Feli Miyares Morante, Lluïsa Salvador i [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

ESCOLA

PIA

(EGB) i batxillerat unificat polivalent (BLIP); des de 1982-83, s'implanta el
universitària (COU).

GRANOLLERS

curs

d'orientació

Amb els setanta, arriba la Transició, la democratització i la voluntat d'obertura, a la societat
i a l'escola. Mostra d'aquest esperit és que el centre va acollir, el 1970, l'escola d'estiu de
mestres. A l'aula arribava també

una

renovació

mació habitual de sortides per assignatures, que
el viatge cultural de final de curs.
En

pedagògica, exemplificada amb la progra¬
completaven els continguts de classe, i amb

aquests anys, comencen les subvencions estatals, després de dècades de subsistir només

amb les

aportacions de les famílies. Augmenta l'entrada de professorat laic, entre d'altres
la demanda de personal especialitzat a BUR, en un moment de baixada de les
vocacions religioses. El curs 1975-1976, el parvulari, l'EGB i el BUP van ser homologats per
coses, per

ordre ministerial. Amb la

l'educació dels fills, i

legislació,

treballa per implicar les famílies
s'impulsa la creació de l'escola de pares.
nova

es

en

l'escola i

en

I arribem als vuitanta. A
a

principis d'aquesta dècada, l'entrada de nenes a preescolar i de noies
iniciada, que coincideix amb la incorporació de professorat jove,
deixa treballar amb llibertat.

BUP consolida la renovació

al

qual

El

curs

es

1984-1985, succeeix

fet que segurament ha marcat

generació de granollegranollerines, i que de cop dobla el nombre d'estudiants, que van arribar a dos mil:
l'absorció, que feren els escolapis, del col·legi de les germanes vedrunes, situat al carrer de
Guayaquil.
un

una

rins i

Les trobades d'alumnes d'ambdós centres

en

terreny neutral, la plaça de la Corona, a l'hora

del pati, passaven així a formar part de la petita història de la ciutat i dels records de sobre¬
taula dels sopars d'exalumnes. La línia virtual de separació nens-nenes va durar, però, molts
anys.

Van ser anys "d'eufòria i d'unió d'esforços i energies dels dos claustres", recorda el
clau per arribar a

director d'aleshores, el pare Federico. La col·laboració dels pares va ser
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ESCOLA

bon port. I van
tutor

assajar-se experiències interessants,

com

PIA

GRANOLLERS

la llibertat de I'alumne

per

triar

personal.

A

partir d'aquell moment, es reorganitza l'escola: el parvulari i l'EGB -ara infantil i primàriaqueden a l'avinguda de Sant Esteve, mentre que el BLIP i COU -ara, Educado Secundària
Obligatoria (ESO) i batxillerats- es traslladen al carrer de Guayaquil.
Paral·lelament, l'escola segueix millorant. El juny de 1988, es completa la reforma de l'edifici
l'antiga casa del carrer del Conestable. I el curs 19941995, es construeix un edifici nou a la cantonada dels carrers de Guayaquil, de Castella i

de Sant Esteve amb l'enderroc de

de Barcelona.
En l'àmbit

pedagògic, els noranta són la dècada de la reforma educativa. Primer, de la prepa¬
nous conceptes; després, de l'aplicació, amb la reducció de cursos a
primària i la implantació de l'ESO i d'algunes modalitats de batxillerat que imparteix l'escola:
tecnologia, ciències de la natura i de la salut, ciències socials i humanitats.
ració i interiorització dels

El

curs

2009-2010, l'Escola Pia té mil sis-cents alumnes -és la més gran de la ciutat, amb

quatre línies a tota la primària-, 150 professors i 60 persones més fent funcions de monitoratge, personal no docent, entrenadors, menjador i servei.
El centre forma part

del col·lectiu Escola Pia Catalunya i tots els centres comparteixen un
metodològic. "Els reptes ara són seguir innovant en pedagogia, les noves tecnologies,
el treball per projectes i apostar per la qualitat enfront la quantitat", explica Xavier Ambrós,
director gerent de l'escola els darrers tres anys.
estil

En l'àmbit

reglat, des de final dels 90, s'ha fet una aposta important en el reciclatge i la
amb programes de garantia social, de renda mínima d'inserció...,
diversifiquen l'espectre social de l'alumnat.
no

formació laboral permanent,
que

L'escola de vint anys enrere segurament

tenia fama de selectiva, però amb el concert econòmic
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Alumnes de

primària participant en una activitat lúdica.
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ESCOLA

això canvia i "es fa

una

PIA

GRANOLLERS

aposta explícita per l'atenció a la diversitat", afirma Ambròs. És

un

dels

primers centres de Granollers amb una Unitat de Suport a l'Educació Especial (USEE).
desenvolupa l'anomenat Projecte Singular, previst en la nova llei, per a alumnes d'ESO
especialment desmotivats. Disposa de dos equips psicopedagógics, a primària i a secundària,
amb atenció individualitzada, acollida a l'alumne immigrant, logopeda... Des de fa uns
anys,

També

també

poden compatibilitzar els estudis reglats amb els musicals. És
concertada, d'inspiració cristiana, oberta a tothom.
es

Altres

característiques són

cativa

a

Internet i

una

una

AMPA forta i activa;

una

revista, El Crit:

una

una

escola privada

plataforma edu¬

mediateca.

S'hi fan activitats que involucren tota la comunitat educativa, com ara sortides familiars o
la Eira de la Solidaritat. En aquest sentit, l'Escola Pia va ser la primera a introduir, a final dels

80, el voluntariat entre els estudiants de batxillerat, implicats en tasques de servei social al
centre Montserrat Montero

guanyar

o

al

geriàtric (projecte pel qual el centre de la tercera edat

va

la Beca Maria Gaja).

Eora de l'horari

acadèmic, hi ha

un

Nadal i Setmana Santa i, en l'àmbit

ampli ventall d'activitats extraescolars i casals d'estiu,
esportiu, l'elevat nombre d'alumnes permet disposar

d'equips propis.
Existeix el tret diferencial de l'alumne que

ha estudiat a Can Colapil La voluntat de l'escola
oferir
una
educació
sólida
sempre ha estat
per fer persones lliures, responsables, participati¬
ves i capaces d'orientar la pròpia vida. Certament, pel
centre han passat molts alumnes que
de grans han tingut i tenen un paper important en la vida d'aquesta ciutat: per exemple, la
major part dels alcaldes que l'han governat des de la democràcia. Metges, gestors, mestres,
operaris, pagesos, esportistes, músics, forners, actors, botiguers, periodistes..., homes i dones
de tots els àmbits compromesos amb Granollers.
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