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l'encàrreci lde
Hi ha ocasions enhemquèrebut
l'Ajuntament
es
persones que

representar la ciutat sentim que estem

actuant

com a

Una iniciativa

eina de la iniciativa col·lectiva.

en

què es fonen onze entitats de la

ciutat i tres-cents vint-i-cinc

conciutadans i

reconeixement ins¬
l'Esteve Ferrer i Casañas.

Aquest granollerí nascut a Sabadell tenia mol¬

qualitats. Era un home amb arrels —com
a l'expedient municipal— que, tot i
la seva increïble capacitat de tastaolletes, era
capaç d'aconseguir moltes complicitats i col·la¬
tes

s'assenyala

boracions
sense

cap

perquè per tot arreu havia passat
afany de protagonisme, amb un estil

que encomanava
Tal
a

com es

alegria i

ganes

de treballar.

diu de forma encertada: "Es troba

faltar gent com ell que

en

el camp

sobretot,

era un

home,

un

ciu¬

compromès. "L'Esteve Ferrer fou —explicava
en Ramon Munné— a casa nostra un d'aquests
ciutadans que hem assenyalat, un d'aquests que
estimaren la nostra ciutat i que es

lliurà plena¬

fer que certs aspectes agafessin relleu i un

a

l'Esteve. Com diu

Miquel Martí i Pol:
Tu

ja

hi ets i floriran les roses,

no

maduraran els blats i el vent tal volta
desvetllarà secretes melodies;

ja

no

hi ets i el temps ara em transcorre

entre el record de tu, que m'acompanyes,
i aquell esforç, que prou que coneixies,

persistir

quan res no ens

No tornaràs mai més,
en

les

coses

i

que em costa

en

és propici.

però perdures

mi de tal

manera

imaginar-te absent

per sempre.

memòria

tadà, obert i franc, desinteressat, senzill, però

per

Avui i molts dies parlem de

de

la documentació de la nostra recent

nom

per la ciutat, aquesta vila li vol retornar aquest
gest d'admiració i reconeixement a ell, i amb ell
a tots els esteves que ajuden que la nostra ciutat,
que el nostre món avanci i camini.

de l'esport —al bàsquet,

Major de Blancs i Blaus, en la recuperació de la
fira de Sant Ponç o la festa de Sant Antoni— i en

ment

manera que l'Esteve Ferrer va
sembrant i deixant petjada de la seva passió

tu

l'handbol, el voleibol, la natació, o l'atletisme—
de les festes —en la consolidació de la Festa

col·lectiva. Però,

I de la mateixa
anar

faci la vida senzilla i que

col·labori arreu".
Treballà

memòria.

con-

ciutadanes per sol·licitar un

titucional per

L'Ajuntament de Granollers, fent-se ressò
d'aquesta iniciativa popular, acordà el dia 23 de
maig atorgar-li unànimement i a títol pòstum la
medalla de la ciutat a la seva persona i a la seva

tot arreu".
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Ell i els

qui com ell sembren la llavor d'una

món més justos i feliços són també
l'expressió concreta i explícita del més bonic
dels noms amb què es coneix Granollers: la vila
ciutat i

un

oberta.

Josep Pujadas i Maspons
Alcalde de Granollers
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Nota

biogràfica

Esteve Ferrer i Casañas

Historial i memòria de mèrits

Tadrogueria a través de la Comercial Anóni¬

Orígens familiars dels Ferrer

Vicente Ferrer de Barcelona, amb els que

ma

Els
taris

primers Ferrer

a

eren pagesos

i propie¬

Caldes de Malavella (comarca de la

Selva). El rebesavi de l'Esteve
noi i se'n

va a

era

el quart

viure a Tossa de Mar; el besavi

estava

emparentat, i es fa càrrec d'una adro-

gueria a Sabadell situada a la plaça de l'Àngel
numero

14, i

després

número 5, vinculada

a

la via Massagué

al potent grup dels

Miquel era també el quart i se'n va a viure a

Ferrer de Barcelona. A Sabadell s'hi traslla¬

Sant Feliu de Guíxols (comarca del Baix

da amb la seva

Empordà); Tavi neix a Sant Feliu de Guíxols.
Amb motiu d'un segon casament del besavi,

mare

Francesc Ferrer
Del

i la

seva

germana

es va casar

tres

Pietat.

vegades.

primer matrimoni Tany 1908 amb Anna

de Caldes. El pare,

naixeria Paco Fe¬
rrer, el primogènit. Del segon matrimoni
Tany 1917 amb Maria Bofill de Barcelona no
tindria descendència. L'any 1920 es casa amb

d'Aluart, neix a Caldes de Malavella el 1880.

la

El 1900 amb la mort de l'avi, el seu pare

amb

la família retorna
instal·len
casa

una

a

Caldes de Malavella

sabateria. L'avi de l'Esteve

on
es

Tany 1866 amb Maria d'Aluart i Prats
Francesc d'Assis Ferrer i

Francesc Ferrer entra

a

treballar al

Tintó i Espelt, Lluís (2000)
«Medalla de la ciutat. Esteve Ferrer i Casañas»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

ram

de

Graupera de Sabadell

en

granollerina Carme Casañas i Busquets
qui tindria cinc fills, dels quals van

sobreviure la Carme i l'Esteve.

L'ermita de Sant Sebastià i el

mas

Aluart,

on va

néixer l'àvia paterna

de l'Esteve Ferrer a Caldes de Malavella

(comarca de la Selva). (Foto: L. Tintó / HMC)
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En

Orígens familiars dels Casañas
sa

Els Casañas originaris de Sallent

Felip es casa amb la granollerina Tere¬
l'any 1880 i posteriorment

Riera i Monràs

(comarca

es

traslladen
una

a

viure

a

Sabadell per muntar-

s'instal·len a Sentmenat (comarca
segle XVll.

hi

del Vallès Occidental) durant el

llerí afincat

Trobem el

primer corder i espardenyer de la

L'Antònia, casada amb Salvador Sabater i

del Bages),

espardenyeria. Del matrimoni granoa

Sabadell naixeran dos fills:

saga

Oliver, comerciant de Sabadell, i

del

cesc, que es va casar

dues vegades, primer

amb Maria Hutesa i

Costajusà, i posterior¬

amb en Pere Joan, que va morir a finals
segle XVlll. Per tradició oral es coneix
parada al mercat de Sabadell i que

que tenien
en

Pere Joan, o

el

seu

descendent Jaume,

per

ment

en

Fran¬

amb Carme Guri i Tort.

Sempre més hi va haver molt bona relació

tal de vendre i demostrar la qualitat de l'article

els descendents d'en

Felip i de l'Esteve

solia ballar davant la

malgrat la distància que pogués representar

sarillo.

parada del mercat. Ben
amb el sobrenom del DanEncara avui es coneix per cal Dansa-

entre

aviat se'l conegué

viure a Sabadell i Granollers respectivament.

rillo la

primitiva

tuada al

carrer

casa

de Caldes número 51 de Sent¬

menat i els

propietaris són familiars directes
de la nissaga, tot i haver perdut el cognom
per descendir de pubilles.
El besavi de l'Esteve, Miquel Casañas i
Humet

va

dels nois i
casa

néixer
va

a

Sentmenat. Era el tercer

venir a viure

amb Teresa

a

Granollers

on es

Tapias pubilla d'una espar-

denyeria del carrer de Corró. Del matrimoni
en

naixerien set fills. Els dos més grans:

l'Esteve i

en

Eelip

Esteve Casañas

dels Casañas. Està si¬

van

seguir amb l'ofici

d'espardenyer.
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es va casar

tres

Tapias, l'avi de l'Esteve,

vegades. Del primer matri¬

moni amb Maria Prat i Bassa

van

sobreviure

l'Andreu, l'únic fill que tingué, que morí
15 anys

el 1877 i Margarida,

als

que es va casar

amb Joan Vidal i Jumbert, conegut traductor
i

escriptor granollerí.
Del segon

matrimoni amb Eulàlia Martí i
seva filla Teresa, que de

Farnés naixeria la

faria monja.
L'espardenyeria de la família estava si¬

gran es

tuada al

carrer

d'en Prim número 5 i tenia

molta anomenada. Amb els beneficis de

Drogueria Ferrer a la via Massage número 5 de Sabadell l'any 1931 aproximadament.
D'esquerra a dreta: Francesc Ferrer i Graupera, germà gran de l'Esteve Ferrer; Josep M. Sabater i Casadas,
cosí segon de l'Esteve; i l'aprenent Josep
Seguí. (Foto: Família Casadas / Arxiu Històric de Sabadell).
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l'establiment Esteve Casañas

va

comprar

al

ciant

granollerí Josep Milà i Terrades i el del

dels actuals
carrers de Corró, Torras i
Bages i Catalunya,
al voltant del que esdevindria Biblioteca

nuvi Salvador Sabater i

Oliver, comerciant i

veí de Sabadell. Un cop

casats els nuvis van

Popular. Va estar afiliat al Partit Conserva¬
dor i fou regidor de l'Ajuntament en l'època
de l'alcalde republicà Francesc Piñol entre el

s'instal·len

llarg dels

anys

diverses

cases

anar

de

viatge
a

Montserrat i després

a

Sabadell. A Granollers es

l'àvia Teresa

queda

Busquets, que es tornarà a casar

amb Jeroni Riera i Moiràs, que mor

el 1931.

1881 i el 1886, i més endavant amb l'alcalde
conservador

Felip Parera el 1891. Va

ser un
Els Ferrer

regidor amb un gran sentit pràctic, enemic
de tota passió de partit, un bon granollerí

14 de desembre de 1925. El

vídua de Pere
Clapés, neix Carme Casañas, l'any 1900.
L'any següent moria Esteve Casañas. Per
falta d'hereus que continuessin el negoci es

una

tancaria

el

Busquets i Gaspar,

que era

l'espardenyeria.
freqüentava la família dels

Carme Casañas
seus

cosins de Sabadell. La

seva

cosina Antò¬

nia estava casada amb Salvador Sabater

co¬

Sabadell

Esteve Ferrer i Casañas neix

disposat a sacrificar-se en benefici de la vila.
Fruit del tercer matrimoni amb Teresa

a

La

drogueria

seva

ñas

a

cas

néixer

a

Sabadell el
pare

tenia

la via Massegué número 5.

la granollerina Carme Casa-

tenir cinc fills i

va

venir

mare,

a

seu

Granollers

a

a casa

l'hora del part

solia

de l'àvia Teresa. En

de l'Esteve el part es va avançar
a

i

va

Sabadell.

L'Esteve

va

fer els estudis als

Sabadell i ben aviat

va

escolapis de

destacar

en

els

es¬

negut o entreparent amb els Ferrer d'Aluart.

ports, sobretot el bàsquet, però també a

Quan Francesc Ferrer enviuda per segona

l'handbol i el

vegada

es

produeix la coneixença i es casa
Tany 1920 a l'església

L'Esteve

ping

era un

-

pong.

jove entremaliat. Tenia

amb Carme Casañas

facilitat per

les sortides del

de Sant Francesc, actual Casa de

ocurrència

amb

Granollers. Fou

Cultura de

padrí de la núvia el comer¬
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o

un

pas

amb

una

estirabot.

Acabats els estudis entra

a

treballar

a

la

i el

seu

dell

Paco Ferrer, fill del primer

ma¬

apercebudes.

drogueria familiar amb el
germà

gran

trimoni del

seu

seu pare

a casa

dels Ferrer

on

passaran

més des¬

A Sabadell en Paco Ferrer Craupera,

pare.

el fill

L'adrogueria d'en Paco Ferrer de la via
Massagué número 5, estava edificada al da¬

gran, que havia fet l'aprenentatge d'adroguer

munt d'un antic forn de ceràmica

comerç

per ca

l'Escaiola. El soterrani

preparaven

les pintures,

amb els parents

conegut

els Ferrer

casa

va ser restaurat

1945

on

de Barcelona, instal·la

un

d'aquest ram al carrer de les Valls i es
l'any 1944 amb Pepita Boluña; l'any
d'aquest matrimoni

en

naixerà Benet

l'any 1997 per la família de Francesc Ventu¬
ra, propietària de la botiga d'alfombres i
decoració que s'hi establí a partir del 1950.

Ferrer, reconegut ceramista i professor de

Darrera d'un armari i d'unes parets que

de

emmascaraven

banda de la

hi aparegueren, a

l'Escola Massana de Barcelona.
El pare,

ho

decideix deixar el negoci
l'adrogueria i amb la resta de la família es

traslladen

banda i

magnífica volta de canó del

ja

a

gran,

Granollers

on

tenien les

propie¬

tats dels Casañas.

soterrani, dos forns de l'antic obrador de
ceràmica. Actualment s'hi fan visites
mentades per
oberts al

co¬

als escolars de Sabadell i estan

públic

en

Els Ferrer

A

Teresa Casañas Martí que estava en un con¬
vent

de Tona, baixi

a

seva

segona mare,

al

refugiar-se
carrer

a causa

a casa

Bages número 23. L'Esteve entrarà a treba¬
d'aprenent de manyà a can Baulenas i
s'integrarà a la pràctica esportiva de Grano¬
llers, sobretot a bàsquet i balonmano i també
a

per

qualsevol excusa. Finalment Teresa Busquets
seva

filla decideixen

anar a

viure

a

l'atletisme i el

ping

-

En pocs anys moren

pong.

el seu pare Francesc
l'any 1948 i l'àvia materna Teresa Busquets

Saba¬
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de Torras

llar

les deixaven

tranquil·les i sovintejaven els escorcolls

carrer

i

la

de Corró de

no

primers d'any de 1946 els Ferrer

s'estableixen a Granollers al

dels antecedents

tradicionalistes de la família

i la

Granollers

general.

L'esclat de la Guerra Civil provoca
que

Granollers. Però

a

el 1952 i la

seva mare

Carme el 1956.

serigrafiar vidre. Els da¬
anys s'especialitzà en portes blindades.
Tot i tenir el taller obert, a partir del 1967

tres,

L'any 1953 l'Esteve es casa amb Maria
Teresa Illa i Vila, companya

utillatge

per

rrers

d'activitats pa¬

treballar

el manteniment de

rroquials de la seva germana Carme, amb la
que tindrà cinc fills: Teresa Maria, Josep
Anton, Esteve, Agnès i Jordi
El 1949 munta un taller de manyà, junta¬

comença a

ment amb Antoni

meló, Cardedeu i Canovelles.

seria un bon especialista.
èpoques tingué al seu càrrec les
piscines municipals de Granollers, Mont¬
piscines, del

que

En diferents

Gaig, al carrer de Catalu¬
nya número 32 i en solitari a partir del 1957
fins al seu tancament l'any 1984. L'Esteve no

A

de

operari especialment fi, però era tos¬
molt enginyós. A part de les feines

partir del 1985 deixa al ralenti la feina

manyà i dedica part dels seus esforços al

comerç

era un

sut i

en

de plantes i flors fins a jubilar-se.

El taller i el

pati de

casa seva es van

l'escenari de les

habituals del ram, fa de bon enumerar tot un

convertir

catàleg de productes que van sortir del seu
taller; destaquen els accessoris de jardineria:

Al

pèrgoles, cadires, taules. Hi havia un
test molt ben trobat que tenia forma de «Bambi». També van fabricar màquines de rentar
la roba, centrifugadores. Maquinària indus¬
trial per a cadenes d'omplir ampolles, sifons;
màquines de plegar capses de cartró, ele¬
ments desmuntables per als pastissos es¬
glaonats dels casaments. Una de les feines
grosses, per a un taller de les seves dimen¬
sions, va ser una cinta transportadora per al
port de Barcelona d'uns 20 metres de llarga¬
da. També van fer màquines de pelar pollas¬

dors fora d'hores i els amics hi

seves

aficions.

primer pis del taller ben aviat s'hi va

instal·lar un

testos,

ping - pong on des dels treballa¬
anaven a

fer

partida. Més endavant quan per afició va
començar a córrer per drapaires i cases de
la

pagès amb

Miquel Jonch, va retirar el
i muntà una exposició perma¬

en

ping

-

nent

d'andròmines i

pong

coses

antigues;

esque¬

lles, atuells, estris de pagès, pescapous,

planxes, tres peus, clemàstecs, escalfapanxes,
ferradures...
Al
lla

pati,

una nansa

de galleda o una ciste¬

reglamentària més endavant marcaven la

pràctica del bàsquet.
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en

SOMBI, ¡a màquina de

plegar capses de cartró que fabricava l'Esteve Ferrer. (Arxiu particular Crispido Melo)
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iniciar amb les

de

plantes medicinals. Va començar amb una
marialluïsa i va seguir amb totes les que va
anar coneixent amb poder medicinal.

tot

La

àvia Teresa el

seva

Havia arribat

amb

rosers en

voltat de

corredor

tenir

una

de la cistella contrària
esperant que els seus companys li passes¬
sin les pilotes. Era un davanter murri i opor¬
tunista que marcava molts punts. Durant els

pila de testos
pati

En

al
conegut com el carrer de les ferra¬

dures per

la quantitat

penjades,

va muntar una

medicinals i també
mercat de Sant

en

que

casa seva,

jugar,

sempre va estar

com a

aquells

anys va

coincidir amb l'època

d'arrencada del Club Balonmano. Era habi¬
tual que l'equip de balonmano, per completar

n'hi havia de

les

botiga de plantes
va tenir
parada al

seves

nessin

dos

alineacions

a onze

cop

va

Va formar

part de la selecció catalana

d'handbol que es va

l'esport

jugadors, dema¬

de mà als jugadors de bàsquet.
compaginar durant un temps els
equips punters de bàsquet i handbol.
un

L'Esteve

Miquel.

L'Esteve Ferrer i

prop

al nucli
jugador, entrenador, tècnic,
secretari, solucionant els problemes.
del club

més grans.

80 dins al pati de

«palomero»

anys que va

miniatura i també tot el

rosers

Els anys

a

va

enfrontar

a

Portugal

l'abril del 1948.
Més endavant també

El gener

de 1946 s'incorpora a les files del
bàsquet granollerí on jugaria fins al 1954.
Quan ell hi va entrar, l'equip jugava a tercera

amb els

També

catalana; el 1950 havien successivament as¬
cendit
A i

a

En
es

a

segona

campionats de

Industrial Torras i

primera catalana A.

marques

aquella època els jugadors de bàsquet
bastant

sos;

1,57

jugar

penyes

a

handbol

als equips

Olímpics.

participà

d'atletisme els anys

catalana B, segona catalana

va

en

1947

-

competicions
1949. Les

foren: 12" 4/10 als 100 metres lli¬
m al salt d'alçada; i 18,30 m al

llançament de disc. (Font: retalls de premsa

distribuïen pel camp en posicions

estàtiques. No es pujava i baixava com ara a

de T Arxiu Ferrer i Butlletí Agrupació

defensar i

sionista de Granollers).

a

atacar. La

posició de l'Esteve era
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seves

Excur¬
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Va
llers i
-

ser

de Junta

del Club Atlètic Grano¬

coberta deixa la

cions de

participà

en

diferents competi¬

ping - pong i va organitzar la secció

de veterans al Casino de Granollers Glub de
Ritme.
van
en

d'un

nou

president a la Junta del Club.

Juntament amb Alfons Ulldemolins

participar com a representants catalans

el

brat

passa a ser

del Club i

Granollers.
També

junta i

empleat
responsable de les instal·lacions.
Era l'ànima, l'organitzador, era molt com¬
plidor i no tenia horari. Ho va deixar la
primavera del 1977 en ocasió de l'arribada

organitzà l'any 1963 la cursa la Garriga

campionat d'Espanya de veterans cele¬
a

Activisme i

participació

Barcelona

Formà

l'any 1969.
part de la Junta fundadora del

Club Natació Granollers

l'any 1967 i

dels membres més actius

a

nova

El gener

del 1968, després de la primera
temporada, proposa la creació de la secció

els anys

de voleibol. La idea

teca

El 1972 amb la

de

roses

1947 i

que

participà

en

els

s'organitzaren entre

a començaments

dels
a

anys

la Biblio¬

Popular. Les seves roses foren premia¬
1956,1957,1959, i 1961.
El 1974 queda finalista a la millor col·lecció,

amb

què par¬

fotografies sobre les fonts públiques de

Granollers, al II Goncurs monogràfic men¬
sual que

inauguració de la piscina
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recordar vells

des els anys

ser

el coordinador dels cursets de natació per a
en

per

seixanta al Museu de Granollers i

buscar activitats

juliol i agost de 1971
ticiparen 1.800 escolars.

El 1995,

Era col·laborador i també
concursos

la pràctica de la natació. Va

o quatre anys.

temps va fer de comentarista a la cavalcada.

i del material.

escolars el

repetir tres

feia de rei negre.

gué la responsabilitat del control de l'aigua

a

d'amics

d'un

municipal, inaugurada l'abril de 1967, fou
confiada a la gestió del Club. L'Esteve pren¬

paral·leles

un grup

després
lapsus se'n faria càrrec la germandat de
pagesos i després l'Ajuntament. L'Esteve
que van

al plan¬

piscina descoberta

era

juntament amb

organitzen la primera cavalcada de Reis,

va ser

l'hora de buscar

socis i també reclutar nedadors per
ter del Glub. La

El 1949

organitzava l'Hemeroteca Munici-

El Balonmano Granollers al camp

D'esquerra
a

a

dreta,

a

de les Corts del Futbol Club Barcelona la temporada 1947/48.

dalt: V. Vacca, Cabrera, Vallespí (porter), J. Canal, Sánchez, S. Saperas, f. Cañellas (delegat):

baix: Morera, F. Canal, E.

Barbany, Esteve Ferrer, P. Canal. (Foto Kim. Col·lecció Esteve Ferrer / HMG)
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A

partir del 1983 s'organitza la Eira de les

pal i l'Associació Cultural de Granollers.
L'any 1988 va guanyar el III Premi de
receptes de cuina del Vallès Oriental, que

herbes de

organitzava el restaurant Ancora, amb una

serà el

Barra de pa

participació més endavant del Museu de

farcit,

segons una recepta

Sant

de

maig, coincidint amb la festa de

Ponç patró dels herbolaris. L'Esteve en

puntal i

es

cuidará de coordinar la

Ciències Naturals de La Tela. Cada any

l'any 1929 del llibre de cuina de la seva mare.
El desembre de 1981 l'Associació de veïns

anava a

buscar els

hi

plafons informatius de les

organitzà una mostra i
productes naturals i casolans.
L'Esteve es va passar la tarda fent infusions
a la Porxada. L'any següent es publica un

plantes medicinals que ell ampliava amb el
seu planter personal. Un any va muntar una
botiga antiga d'herbolari que li deuria repre¬

aplec de 30 fitxes amb receptes fetes pels
participants a la mostra del Nadal anterior.
Les receptes anaven dins d'una carpeta sota

tar

Granollers Gentre
l'elaboració de

sentar

la fitxa

dedicada

a

a casa

nostra

lloava les excel·lències de les

on

les

tes medicinals
seva

plantes aromàtiques

que

àvia Teresa

«Si n'arriba

a

era

addicta

a

les infusions.

la font

anava com a

engrescador de la colla dels
Construeix el tren blanc; fa possible

màgica; està al darrere —juntament
Mundet de COMUSA— de la ini¬

amb Joan

etiqueta i prendre'n una infusió en el
És molt millor que no trobar-te-

ciativa del

moment.

dos anys

la feta.»
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funcionar.

actiu, dinàmic i

plan¬

micolar-la, tancar-la dins d'un pot amb la

seu

fins que no va co¬

pliant. L'Esteve amb la seva parada hi apor¬
tava peces d'antiquari i col·leccionista fruit
de molts anys de recollir-ne.
Per la Eesta Major, va ser un membre molt

plan¬

Blancs.

seva

por¬

participant. El que va començar com a fira de
roba usada o de segona mà, va anar-se am¬

medicinal, collir-la, posar-la a assecar, es-

ta

cor

A la Eira de les Golfes hi

de beneficiós —deia

l'escrit—, anar al camp, reconèixer una

va

màquina de fer gelats que va tenir a

mençar a

ell va descobrir perquè la

ser

una

feinada colossal. Un altre

tothom amb l'ai al

el lema «Si vols estar ben servit, fes-te tu
mateix el llit». L'Esteve hi presentava

una

primer correaigua. Va fer el repte

seguits representant la colla blanca.

L'Esteve Ferrera ¡a

seva

parada de la Fira de les Golfes a sota la Porxada, el 26 d'octubre de 1991.
(Foto: Ramon Ferrandis I El 9 Nou)
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I per

damunt de tot era una màquina
energia i entusiasme entre la colla

l'ajuda de gent més jove sorgida de les colles
de la Eesta Major. A partir del 1997 continua
fent-se la benedicció, però ja no es fa la

d'insuflar
blanca.
Va

participar

a

la festa de les

passada.

campanes

celebrada el Nadal de 1991. Quan la comis¬
sió de construcció i instal·lació de

noves

la parròquia de Sant Esteve es
planteja la necessitat de donar un caire més

L'època de documentalista

campanes a

festiu i social

a

la diada de la instal·lació de

Quan el Club de Bàsquet Granollers es

les campanes,

algú suggereix el nom de
coordinar-ho. Va ser un encert.

planteja la construcció d'un

l'Esteve per

l'Esteve,

La diada

tenir

va

un

caire festiu amb volada

de coloms, coets, ballada de

sense ser

Antoni Novoa, es

pavelló,

presentava i feia propos¬

tes, donava idees, i tot

gegants, caste¬

nou

de la Junta que presidia

seguit si veia

que

llers, escalada del campanar i banda de

queien bé deia: « i no us preocupeu, ja ho faré

músics de veterans —reunida per

jo!» Sense entrar mai

Crescenci
López amb antics elements de La Selecció—
que van

gestió del club,

colla de gent de la

van

quinta

no es

feia des del 1973. Durant set anys es va

per

tament

grans

i

encara

que
no
la

demanar

a

nou

pavelló del carrer de
presidencial hi havia les

nou

Girona. A la taula

l'Ajun¬

jugadores que l'any 1932 van formar el pri¬
mer equip
del Granollers.
També va muntar el dia de la inauguració.

se'n fes càrrec perquè ja es veien

s'hi veien més amb cor. L'Esteve
aguantar un parell d'anys amb

va
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l'entorn de la construcció del

la coberta del

dit, amb força èxit de públic i de participació.
va

a

el novembre del 1985, amb motiu de celebrar

antiga tradició, que és aviat

El 1994 la comissió

fer

en

i festius que es

pavelló. Gràcies a la seva pacient recerca es
va aconseguir reunir molts dels jugadors de
tot l'historial del club a l'arrossada popular,

recobrar la benedicció i la
passada de la festa de Sant Antoni Abat que
seva

recobrar aquella

la part tècnica de la

la major part dels actes socials

animar la passada.

El 1987 engresca una

va

en

participar activament

Antoni Novoíi,

president del Club Bàsquet Granollers, fa entrega

Teresa Illa, d'una
de

placa commemorativa

en

reconeixement

bàsquet i en la promoció social del Club. Granollers
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-

Les

a

la

a

l'Esteve Ferrer,

seva

en presència de la seva esposa
tasca en els actes
d'inauguració del nou

Maria
pavelló

Franqueses, agost 1986. (Foto: Col·lecció Esteve Ferrer / HMG)

el 2 de març de 1986, la rua festiva que traslla¬

Bàsquet feia entrega de la insígnia de plata a

dava la bandera del

bàsquet des del Pavelló

l'Esteve Eerrer i el Club li entregava una

Municipal d'Esports de l'avinguda Prat de la
Riba, tins al nou pavelló del carrer de Girona

placa en reconeixement a la seva tasca en els
actes d'inauguració del nou pavelló i de

l'antiga bòbila de can Baró, escenifi¬

promoció social del club.
L'experiència de recollir informació i
muntar l'exposició permanent al pavelló de

aixecat
cant

a

d'aquesta forma el canvi de casa.

Amb el

es va inaugurar
de
l'exposició permanent l'historial del bàs¬
quet a Granollers, que havia estat preparant
nou

pavelló

bàsquet

obrir un nou món de col·labora¬
de Granollers on parti¬

cipa a les exposicions: De la cuina al menja¬
dor, l'any 1988; Granollers i l'esport, Tany

l'Esteve Eerrer amb molta dedicació perso¬
nal.

va

cions amb el Museu

Aquells dies amb prou feines es deuria
casa seva de tanta feina com

acostar per

1992; De la balma a la masia, l'any

portava entre mans. Tothom va quedar molt

el

impressionat per la quantitat de

fotografies
gairebé tots els equips del bàsquet granollerí que havia reunit des dels anys 30 fins
llavors i la fotografia de tots els presidents.

«Balonmano», l'any

de

esquema que

També

es va

editar

un

La

va

tasca

documental durant aquesta

esportius, fent la història de les

orquestres musicals i
cuidar de la

placa de marbre amb

emissores de ràdio que

seus

intèrprets;

han existit; i altres

aspectes festius que per a

ell reflectien la

realitat de Granollers.

Lorenzo vingués a la festa.
L'agost d'aquell any, a proposta del Club
que en

llargues temporades buidant la
premsa local a l'Hemeroteca Municipal, i so¬
bretot a la Biblioteca Popular, al costat de casa
Va passar

aprofitant la presentació dels equips per a
nova temporada, la Federació Catalana
de

la
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dels

recollint la informació existent sobre les

inscripció sobre Francesc Lorenzo Gacia
fundador del bàsquet a Granollers i va acon¬

i

seva

dels clubs

una

seguir

ja havia experimentat amb el

època va ser molt àmplia recollint l'historial

l'historial del

bàsquet.
Es

responsable de l'exposició 50 anys de
1994, seguint el mateix

bàsquet.

llibre fet per Esteve

Ferrer i Ramon Mora sobre

1994; i és

Festa

Major, 25 agost 1993. Esteve Ferrer fa el repte representant la colla Blanca (Foto: Pere Espaulella / HMG)
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seva, on ja

tuar-se

formava part del mobiliari, gaudint

través dels

a

investigadors

que

han

pogut i podran consultar-ho.

l'incomparable marc d'aquella sala gòtica.
aquests darrers anys part de la recerca
documental de l'Esteve Ferrer s'ha fet públi¬
de

En

Tot per

L'exposició permanent del bàsquet al

ca:

Granollers

pavelló del carrer de Girona; l'exposició dels
de Balonmano al Museu, l'any 1994;
el volum vuitè de la col·lecció Coneguem

l'Esteve Ferrer

Granollers dedicat

l'Orquestra Selecció,

amb les

coses

l'any 1995; l'extra de Nadal de la Re¬

acabava

participant.

Fins i tot

50 anys

editat

vista del Vallès
res

a

Sovint

l'any 1996 sobre les emisso¬

llava

globalitat del seu neguit i les seves
queden paleses en els 70 dossiers
documentals que el juny de 1996 va dipositar
a l'Hemeroteca
Municipal JOSEP MÓRA de
La

la nostra ciutat, i són una prova

del compro¬
aquells aspec¬

mantenia

que

pel

cap,

L'Esteve

ple d'objectes, ric en evocacions
a

de la

junta d'una entitat

idea que li ba¬
feia propostes suggerents, a

a

faltar! Perquè no

regatejava
Granollers ho

sentia d'una forma desmesurada.

el pati, el taller, eren espais que

el lligaven

més el coneixia,
capaç de deixar parat
el feien il·lusionar i on

esforços i tot el que era per

Granollers amb els quals es va sentir implicat.
seva,

que

sense ser

trobava tant

socials, esportius i culturals de la ciutat de
Casa

era

vegades arriscades i s'oferia tot seguit a
portar-les a terme: No patiu, ja ho faré jo.
Patir, el que es diu patir, segur que feia patir
a uns i altres, peró omplia tant amb les seves
iniciatives! Quan no hi era, com ara, se'l

aficions

tes

la gent que

determinada presentava una

de ràdio de Granollers.

mís de l'Esteve Ferrer amb tots

a

era un

home obert que es

amb tothom i quan

la família, a l'ofici, a la

portava un

feia
projecte al

recull documental, que

s'hi entregava totalment sense tenir en
compte amb quines persones hauria de trac¬
tar ni com poguessin pensar. Sempre defen¬

havia

sava

ciutat,

a

les

seves

aficions.

cap

L'aportació a l'Hemeroteca Municipal del
amb esforç i diners
aplegat, va ser la seva forma de perpe¬
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que era possible

trobar temps per treba-

llar de forma desinteressada i sense
mes

per a

partidis¬

com una

Granollers.
qualitats

seva

Destaquen les plaques

per

activitat

esporti¬

i ciutadana.

va

L'Esteve Ferrer tenia moltes

mostra de la

per ser

l'impulsor

bellugar-se sense complexos. Era un home amb
arrels que, tot i la seva increïble capacitat de

del voleibol

a

amb la

etapa al Club Natació i les del

tastaolletes, era capaç d'aconseguirmoltes com¬

Club de

Bàsquet amb la fotografia

plicitats i col·laboracions perquè

dedicar

en

per tot arreu

havia passat sense

teve

afany de protagonisme,
amb un estil que encomanava alegria i ganes
de treballar. Al seu voltant es podien conjuntar

me

que

li va

Francesc Lorenzo; «A l'amic Es¬

Ferrer, l'home que amb el seu entusias¬

desbordant ha

del

moltes voluntats

seva

Granollers, les relacionades

aconseguit que la història

bàsquet granollerí

no

s'hagi perdut

en

arrossegades per la seva ca¬
pacitat de treball i pel seu entusiasme.
En aparença tenia comportaments infan¬
tils, però no eren tan espontanis com podia

l'espai del temps que tot ho esborra.»
La placa de la Comissió de Sant Antoni

semblar, sinó que eren

reconeixement

Abat: «En record de l'octubre de 1987 que

recuperàvem la festa de Sant Antoni Abat en

voluntaris per tal de
fer fàcils les coses. Sovint els problemes que
podien sorgir no es resolien, simplement es
feien fonedissos amb
un

acudit. Es troba

a

una

encomanadís amb les

seves

l'organització
co¬

operació. 1993.»
Amb la

seva

mort, les colles de Blancs i

Blaus de la Festa

gent com ell que

faci la vida senzilla i que col·labori arreu.

la tasca de

dels Tres Tombs i de la teva admirable

sortida oportuna,

faltar

a

emotiu

Era

il·lusions.

voler fer un
homenatge al seu record i van plan¬

tar dos arbustos
cesc

Tarafa del

a

Major

la

van

placeta de la Sala Fran¬

carrer

de Corró, amb una

Reconeixements ciutadans

placa: «En record d'Esteve Ferrer i Casañas.
Blancs i Blaus. 27 d'agost 1997, dilluns de
Festa Major.» Els arbustos són dues altees

Al

merèixer tota

(Hibiscus

poden seguir

blanca i lila (blava) que

mena

llarg de la

seva

vida

va

de distincions que es
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Syriacus) de la varietat de flor
recordaran cada

tes de la mateixa

primavera els colors de la Festa Major.
També el Club Voleibol Granollers

recordar al

seu

iniciador amb

Memorial Esteve Ferrer el

un

va

renom

agafessin

un

relleu i

un

per tot arreu.»

«No hi escatimava hores. Podeu tenir la

Torneig

juny de 1997.

certesa

que

de caire

si es parlava de qualsevol faceta

esportiu, cultural

bàvem sempre
tusiasme del

Un amic de tothom

o

cívic, hi tro¬

la presència, l'escalf i l'en-

malaguanyat Esteve (...)»
si, de tant

«Creiem sincerament que

en

morir T1 de novembre

tant, no sortissin homes de la fusta i del

de 1996. D'entre els articles en memòria seva

tremp del nostre Esteve, moltes poblacions,

L'Esteve Ferrer

va

publicar, destaca el de Ramon
pàgines de la Revista del Vallès:
«Es evident que a totes les ciutats i pobles

dubte, portarien una vida llangorosa,

que es van

sens

Munné

sense

a

les

existeixen

soroll,

uns

vament

en

fer gaire
intervenen positi¬

la vida ciutadana

sense

de

de

buscar

recompensa

volupen la creuen més que interessant per
esmerçar-hi unes hores de llur existència.
Però, això sí,
cap

com

ja hem dit, sense reclamar

lloc important ni guardó.»

«L'Esteve Ferrer fou, a casa nostra, un

d'aquests ciutadans que hem assenyalat, un
d'aquests

que

que es lliurà

estimaven la nostra Ciutat, i

plenament a fer que certs aspec¬
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home senzill
a

la tasca

forjar que Granollers
d'esport i cultura—
fos d'arreu el millor espill.»

—bressol

reconeixement
surt

un

lliurat tothora

ni tan sols cap
públic. Obren així perquè els
de l'ànima, perquè la labor que desen¬

cap mena

ni glòria (...)»

«Fores

éssers que, sense

donar-se to,

sense

pena

L'acord de

l'Ajuntament

En virtut dels mèrits recollits

a

la Me¬

mòria d'Esteve Ferrer i Casañas.
D'acord amb el que preveu
d'honors i distincions de
Granollers.

el Reglament
l'Ajuntament de

^

Atesa la sol·licitud de diverses entitats,
avalada amb la firma de nombrosos conciu¬
tadans per concedir una
tum al

distinció a títol pòs¬
senyor Esteve Ferrer.

Atès el
ració
ves,

en

historial de treball i col·labo¬

nombroses manifestacions

esporti¬

festives, socials i culturals.

Atès el

que

seu

seu

tarannà senzill i desinteressat

ha marcat un estil i
Granollers.

un

referent

per

treballar per

Atès l'interès que
les futures

el seu record perduri en
generacions i en una mostra de

gratitud i reconeixement.
El Ple de

2000,

va

l'Ajuntament del 23 de maig de

acordar per unanimitat concedir la

Medalla de la Ciutat

a

títol

pòstum al senyor

Esteve Ferrer i Gasañas.
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Genealogia dels Casañas
Josep Casañas (Sallent - Sentmenat), jornaler
oo

1673

Caterina Codina (Sentmenat)

Joan

Joan Casañas Codina (Sentmenat), bracer
oo

1717

Maria Senosa (Sentmenat)
Pere Joan

Pere Joan Casañas Senosa (Sentmenat, m. 1794), corder
oo

1743

Isabel Pelachs

Santpere

Jaume

Jaume Casañas Pelachs (Sentmenat,
oo

1760

m.

1812), corder

Madrona Mandri Deu (Castellar del Vallès)
Pere

Pere Casañas Mandri (Sentmenat,

m.

1837), corder

Antònia Humet Comas (Castellar del Vallès)

°o

Maria / Jaume

(n. 1793), corder / Rosa (n. 1798) / Miquel 1 (n.l801) /

Josep / Felip (n. 1795), corder / Miquel II (n. 1811), corder

oo

1838

Miquel Casañas Humet (Sentmenat, 1811 - Granollers, 1879), corder i espardenyer
Teresa Tapias Espinassa (Granollers, 1817)
Esteve (n. 1839) / Jaume (n. 1843) / Pere (n. 1845) /
Menna (n. 1852) / Maria (n, 1853) /
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Josefa (n. 1855)

Felip (n. 1850) /

Esteve Casañas

Tapias (Granollers, 1839 -1901), corder i espardenyer

Maria Prat Bassa (Granollers, m. 1872)

oo

Teresa (m. 1870) / Maria (m. 1872 / Andreu (m. 1877) /

Margarida (n. 1843
oo

1880

-

m.

1933)

Eulàlia Martí Parnés (Granollers, 1843 -1896)
Teresa (n. 1880)

oo

Teresa

Busquets Gaspar (Granollers, 1862 -1952)

Carme Casañas

(Font: Esteve

Busquets (Granollers, 1900 -1956)

Canyameres i elaboració pròpia)
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Genealogia dels Ferrer
Gisleno Ferrer (Caldes de Malavella),

pagès

Mariàngela Gener (Caldes de Malavella)

oo

Gisleno /

Agustí (n. 1730) / Pere (n. 1733) / Teresa (n. 1735)

Gisleno Ferrer Gener (Caldes de Malavella),
oo

1751

Maria Antònia

pagès

Maymir Mut (Salt)

Josep (n. 1752) / Andreu (n. 1753) / Joan / Esteve (n. 1758)
/

Esperança (n. 1762) / Maria (n. 1768) / Seculina (n. 1771) / Rita (n. 1775)

/ Francesca

Esteve Ferrer
oo

1788

Maymir (Caldes de Malavella, 1758 - Tossa, 1845), sabater

Marina Teixidor Moreu (Tossa, 1770 -1850)

Josep (n. 1789) / Jerònim (n. 1790) / Gaspar

n.

(1796) / Miquel (n. 1798)

/ Maria del Carme (n. 1799) / Benet (n. 1801) / Rosa (n. 1803)
/ Vicenç (n. 1804) / Grau (n. 1807) / Caterina (n. 1808)

Miquel Ferrer Teixidor (Tossa de Mar, 1798), fideuer
°°

1825

Maria Planas Durban (Sant Feliu de Guíxols)
Esteve (n.

oo

1845

1827) / Caterina (n. 1829) / Maria Dolors (n. 1831) / Josep

Magdalena Banau (Caldes de Malavella)
Esteve Ferrer Planas (Sant Feliu de Guíxols,1827

1866

(n. 1833)

-

), sabater

Maria d'Aluart i Prats (Caldes de Malavella, 1843

-

Sabadell, 1910)

Dolors (m. 1878) / Pietat (n. 1872) / Antònia (m. 1874) /
Francesc (n.l880)
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Joan (m. 1879) /

Francesc Ferrer d'Aluart (Caldes de Malavella, 1880
oo

1908

Anna

oo

1917

Maria Bofill i Hosta (Barcelona, 1884

1920

Carme Casañas

-

Granollers, 1948), adroguer

Graupera Figueras (Sabadell, 1882 -1916)
Francesc (Sabadell,1910 -1975),
-

adroguer
Sabadell, )

Busquets (Granollers, 1900 -1956)

Elodia (m. 1921) / Esteve 1 (m. 1921) / Sabina (m. 1923) /
Carme (Granollers, 1923) / Esteve (Sabadell, 1925)

Esteve Eerrer Gasañas (Sabadell, 1925
oo

1953

-

Granollers, 1996)

Maria Teresa Illa Vila (Granollers, 1930)
Teresa Maria (n. 1956) /

Josep Anton (n. 1957) / Esteve (n. 1959) /

Agnès (n. 1963) / Jordi (n. 1966)
(Font: elaboració

La

pròpia)

fins a l'Esteve Ferrer Casañas.
abreujaments: °° casament i data; n. naixement; m. defunció

negreta indica la línia genealògica directa

Símbols i
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Articles i treballs

piscinas

31.12.1994 Club Balonmano Granollers 1944

cubiertas. Esteve FERRER. «Va¬

-1994 (fotografies, fitxes, equips).

llés» núm. 1992,13 octubre 1973,

Esteve FERRER.

13.10.1973 No

p.
31.12.1986

se

puede fumar

en

i

17. Granollers.

1994.

Cinquanta cinc anys de bàsquet
a

31.12.1994 Les ràdios

Granollers 11932 -1955. Esteve

FERRER.

Inauguració del Pave¬

lló 1932

1985, p. 13

-

-

a

Granollers. Esteve

FERRER.

Mecanografiat i foto¬
grafies, 149 p. Granollers, de¬

32. Club

Bàsquet Granollers. Granollers,

sembre 1994 i també

1986.

del Vallès»

31.12.1986 Granollers

no ve

Mecanografiat, 3

de Gralla (en

p.

a

«Revista

suplement al núm.

1044, 21 desembre 1996, 48 p.
Granollers.

clau d'humor). Esteve FERRER.

31.12.1994 Les orquestres a

Jocs Florals

Humorístics. Granollers, 1986.

31.05.1991

Mecanografiat
fotografies, 132 p. Granollers,

-

Granollers 1790

1994. Esteve FERRER. Meca¬

IV Centenari de la Porxada. Gra¬

nografiat i fotografies, 280 p. Gra¬

nollers, 1986.

nollers, 1994.
31.03.1995

Granollers, terra de músics diu

L'Orquestra Selecció. Esteve

la dita. Esteve FERRER. «L'Abe¬

FERRER. Coneguem Granollers,

lla d'or» núm. 3,

8.

-

maig 1991, p. 81

86. Barcelona.

02.07.1993 No deixem

Ajuntament de Granollers.

Granollers, 20

perdre 60

31.05.1995 L'Atletisme

anys

a

març

1995.28 pp.

Granollers 1942

-

d'història. Esteve FERRER. «El 9

1958. Esteve FERRER. Mecano¬

Nou» núm. 375,2

grafiat i fotografies, 9
llers, maig 1995.

juliol 1993,

p.

18. Granollers.
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p.

Grano¬

31.05.1995 El futbol a Granollers 1930 -1942.
Esteve EERRER.

Mecanografiat

i

p.

fotografies, 5

canografiat i fotografies, 31
Granollers, maig 1996.

Granollers,

31.05.1996 (Escola

maig 1995.
31.05.1995 El ciclisme

Municipal de Música).

Esteve EERRER.
a

Granollers 1944

Mecanografiat
fotografies, 5 p. Granollers,
maig 1996.

i

-

1950. Esteve EERRER. Mecano¬

grafiat i fotografies, 6 p. Grano¬
llers, maig 1995.
31.05.1995 Història del

bàsquet del 1932

31.05.1996 La Eesta

grafiat i fotografies, 276
nollers, maig 1995.
31.11.1995 Nuncis de Granollers

p.

Mecanografiat
fotografies, 9 p. Granollers,
maig 1996.
i

-

Gra¬

31.05.1996 Les millors trompetes de

grafiat i fotografies, 4
llers, maig 1996.

(Prego¬

grafiat i fotografies, 8 p. Grano¬
llers, maig 1995.

canografiat i fotografies, 22
Granollers, maig 1996.

Granollers,

31.05.1996 Les sardanes

a

a

p.

Granollers 1865

-

1976. Esteve EERRER. Mecano¬

grafiat i fotografies, 8 p. Grano¬
llers, maig 1996.

Orquestres de música de cam¬
bra de Granollers, a partir de
l'any 1902. Esteve EERRER. Me¬
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Grano¬

Granollers. Esteve EERRER. Me¬

Mecanografiat i
p.

p.

31.05.1996 Les festes dels Sants de Barri

31.05.1996 Club de Boxa de Granollers. Es¬

fotografies, 15
maig 1996.

Grano¬

llers. Esteve EERRER. Mecano¬

ners). Esteve EERRER. Mecano¬

teve EERRER.

Major de Granollers.

Esteve EERRER.

1989. Esteve FERRER. Mecano¬

31.05.1996

p.

Proposta relativa

a

l'acceptació i agraïment de la corporació per la donació de béns mobles
pel Sr. Esteve Ferrer i Casañas

d'interès documental efectuada

El senyor
a

Esteve Ferrer i Casañas ha fet donació de material d'un

l'Hemeroteca

gran

interès documental

Municipal JOSEP MORA - Arxiu Històric de la Ciutat.

Es tracta d'uns 70 àlbums i dossiers amb fitxes i

fotografies, recull de les activitats
granollerines en tres aspectes ben diferenciats: els clubs esportius; les orquestres de música;
i les emissores de ràdio que han existit a Granollers.
Atès allò que

disposa l'article 113 del Reglament del patrimoni dels ens locals.

PROPOSO:
1

Acceptar la donació del material documental feta pel senyor Esteve Ferrer i Casañas, que
es detalla en l'annex
adjunt, que quedarà dipositat a l'Hemeroteca Municipal JOSEP
MORA perquè pugui garantir-se'n la seva conservació i la difusió.

2 Manifestar

l'agraïment de la corporació al senyor Esteve Ferrer i Casañas per la donació

de tan valuós material.
3 Traslladar aquests

acords a tots els interessats.

Granollers, 3 de juny 1996

i

Aprovada per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Granollers de 14 de juny de 1996
pel Ple de la corporació municipal de Granollers de 16 de juliol de 1996
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Aportacions documentals del Sr. Esteve Ferrer i Casañas
a

l'Hemeroteca

Municipal Josep Móra

01.01.1976
•

01.11.1994

Àlbum d'activitats de la secció de Voleibol

•

Àlbum

de la Ràdio

Club Natació Granollers 1968-1974.

nes

01.01.1988

01.11.1994

•

Àlbum fotogràfic 11 Campionat d'Espanya

de Pefanca. Granollers,

•

04.02.1994
•

Retrat

a

Granollers. 58

pàgi¬

fotografies.

Història del Club Balonmano Granollers.

132

juliol 1987.

i

pàgines i fotografies.

05.12.1994

fotogràfic de Benet Morató

•

Història de la Ràdio

a

Granollers. 149

pàgines i fotografies.
27.04.1994
•

20.02.1995

Fotografia estació d'autobusos.

•

01.06.1994
•

Fotografies diferents esports.
01.05.1995

07.09.1994

•
•

23

fotografies diferents indrets de Grano¬

•

fotografies de les Capelles de barri de

Granollers.
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fotogràfic de l'atletisme, ciclisme,

21.11.1995

07.10.1994
8

Dossier

futbol i festa dels Reis.

llers.

•

Fotografia de la Banda de Música del

Batalló d'Estella de Granollers.

Flisfòria del Bàsquet. 276 pàgines i fotografies.

21.11.1995
•

•

•

•

la història de la Ràdio,
Orquestres de Granollers
Monument Ciutat Pubilla. Fotografies.

•

Orquestra simfònica de l'Associació de

Música de Granollers. 2 pàgines i 4 fotografies.

Àlbum homenatge al mestre Aureli Font i

Domènech. Granollers, 21 març

•

Orquestres. 7 pàgines i 26 fotografies.

•

Sardanes. 8

tics, clixés i 6

1964.

•

27.11.1995
Història de les orquestres

190
•

•

de Granollers.

pàgines, notes, retalls, 2 tríp¬

fotografies.

Orquestra de Música de Cambra de Gra¬

nollers. 31
•

de Granollers. 4

pàgines i 6 fotografies.

Clixés fotogràfics de

24.11.1995
•

Les milllors trompetes

pàgines i 26 fotografies.

29.05.1996

pàgines i fotografies.

Biografies de músics

Fotografies de les Orquestres.
Monografia: Els nuncis de Granollers. Fo¬

•

Claudi ARIMANY. 2

pàgines. Retalls de

premsa, programes.

tografies.

•

Marià DATALLER. 4

pàgines. 2 fotogra¬

fies. Partitures.
29.05.1996
•

Salvador

BORRÀS

BELLAVISTA. 1

Dossiers sobre festes
na.
•

La Festa

Major de Granollers. 9 pàgines i 2

•

fotos.
•

Les festes del Sants de barri. 20 pàgines

•

•

2 foto¬

Jacint CALVERA ROURA. 1 pàgina. 1
Germans CAMPS PLANS. 1

pàgina.1 foto¬

grafia.

Dossier sobre música

i 1

fotografia.

Antoni BUSQUETS FITÉ. 3 pàgines.

fotografia.

29.05.1996

Escola de Música de Granollers. 5

pàgi¬

grafies.

i 23

fotografies.

•

1

•

pàgines

fotografia.
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Joan COLL GILI. 4 pàgines. 4 fotografies.

1 caricatura.

•

Aureli FONT

DOMÈNECH.

2

Joan VILÀ AYATS. 3 pàgines. 2 fotografies.

pàgines. 8

•

fotografies. 2 caricatures. 1 invitació. 2 tríptics.

•

Miquel VILÀ FERRER. 1 pàgina. 1 fotografia.

•

Ramon

•

Amador GARRELL SOTO. 9

pàgines. 4

fotografies.
•

•

fotografia. Programes.

•

Jordi HUMET. 2 pàgines.

•

Jordi

•

•

de premsa.

•

Benet

MORATÓ

pàgines. 6

fotografies. 1 caricatura.
•

Lluís PEY CASTELLÓ. 1

•

Carles RIERA. 2

pàgina. 1 fotografia.

pàgines. Retalls de prem¬

Josep M. ROGER. 3 pàgines.

•

Joan ROVIRA, i germans. 6 pàgines. 10

Judo. Retalls de

•

Natació sincronitzada. 1

premsa

fotografia. Retalls

Programa, notes.

•

Petanca. Retalls de premsa.

•

Salts de

trampolí. 1 fotografia. Retalls de
tiquets, programa.

Unisub. 1

fotografia. Retalls de

premsa.

Catàleg, notes.
•

Voleibol. 10 fotografies.

Retalls de premsa,
originals, notes.
Waterpolo. 3 fotografies. Retalls de prem¬

documents

•

•

sa,

Vicenç VACCA ROCA. 2 pàg. 5 fotografies.
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•

•

fotografies.
Josep M. RUERA. Partitures, programes,
retalls de premsa, fotocòpies. 1 fotografia.
•

Retalls de prem¬

carta, notes.

premsa,

sa, programes.
•

ma¬

pàgines. 18 fotografies. 2 fotocò¬

Gimnàstica. 4 fotografies.

de premsa.

Jordi PEGENAUTE. 1 pàgina. 1 fotografia.

•

Boxa. 12

sa,

pàgines. 4 fotografies.

MAYNOU. 5

pàgi¬
i

pies. clixés.

Jordi MASÓ. 1 pàgina, 2 fotografies. Retalls
Amador MOLINS. 4

premsa

Dossiers sobre esports

pàgines. 2

•

•

fotografies. Retalls de

29.05.1996

Retalls de premsa.

Felicià MARESMA BOSCH. 2

4

4

nuscrit.

fotografies.
•

pàgines. 2 foto¬

VILARÓ CARBONELL.

Francesc

nes.

Francesc GUILLÉM. 1

LÓPEZ.

FERRER. 2

grafies.

Jordi CENDRA. 2 pàgines, 3 fotografies.

Retalls de premsa.
•

VILÀ

curriculum vitae d'istran JEKKEL JAKl.

Petició de la Medalla de la Ciutat
Relació de

signatures de la instància popular
Rosa M

Entitats

Amics de

l'Àfrica

As. de Veïns Granollers

-

Centre

Arimany Barceló

Gabino Boté Fadilla

Agustí Armengol Creus

Lambert

Estel

Alba Bracons Fallarés

Armengol Ginestí

Montserrat

Armengol Orteu

Botey Frat

Leonor Bretcha Cubí

Joan Bretcha Querol

Ateneu de Granollers

Conxita

Club Atlètic Granollers

Miriam Asencio

Teresa

Club Balonmano Granollers

Joan Aumedes Farré

Rosa Cabedo Eerreiro

Club

Bàsquet Granollers

Marta Ballester Brant

Josefa Cabot Fadrós

Club Natació Granollers

Carme Ballús Molina

José Antonio Cabrera Sánchez

Club Voleibol Granollers

Josep M Barbany Ferís

Joan Francisco Calderón

Colla de Blancs

Joan Barbany Ferís

Elisabeth Calderón Estirado

Mar

Filar Cámara Cámara

Colla de Blaus

-

-

Festa

Festa

Major

Major

Comissió Fes-te l'Olla

Armengol Orteu

Barbany Arimany

Mònica

Bargalló Martínez

Mercè Barnils

Bigas

Núria

Bruguera

Camps

Anna Canet

Estany

M Filar Batlles Fi

Esther Cano Mula

Lluís Bertrans Bufí

Eulàlia Cano Castells

Ricard Blanch Mas

Josep Capdevila Oliveras

Margarida Alerm Flaquer

Josep Boix Costa

Carmen Cárdenas Benavente

Cristina

Aliaga Guiu

Francesc Bonet Acero

Rosa Casas

Montserrat Almiñana Fontana

Josep M Borràs Martí

Montserrat Cassasas Recelons

Leandro Almiñana

Imma Bosch García

Manuel Casso

Càndida Ambrós Oliveras

Maria Bosch Saborit

Carmen Castellón

Mercè Arenas Bonet

Esperança Bosch Fuchades

Eulàlia Castells Cuní

Jaume Arenas Torras

Enric Bosch Fuchades

José Luis Castro San Luis

Particulars
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Tugas

M Victoria Chaume Serra

Josep Escarmís Costa

Francesc Garrell Saló

Francesc Circuns

Margarit

Josep M Escué Sàlvia

Oriol Garrell Corbera

Montserrat Cladellas Rosario

Josep Espinasa Rifà

Joan Garriga Vilardebó

Aina Codina Guàrdia

Estel·la

Joan Garriga Andreu

Tomàs Coll Martí

Josep Estapé Guàrdia

M

Joan Contreras Argüelles

M Teresa Farré

Belén Garrote Fariñas

Assumpta Corbera Santanach

Anna Farrés Llobet

Carmina Gascón

Anna Córdoba Armero

Aurora Farrús Muñoz

José Gea Suárez

Jordi Cormenzana Martínez

Antonio Fernández Mediavilla

Jordi Gendra Garrit

Jaume Corominas Vernet

Francesc Xavier Fernández Miró

Josep Gibert Roqué

Josep Costa Sitjà

Aida Fernández Encinas

Maria

Francisco Costa Duran

Ramon Folcra Marata

Joan Gibert Fontcuberta

M Teresa Cot

Joan Folcrà Teixidó

Mercè Gibert

Mercè Cot Vallcorba

Ramon Font Terrades

Mercè Gibert Fontcuberta

Francesc Cruz Corral

Josep Font Virolés

Núria Gibert Prim

Jordi Cuquet Pedragosa

Dolors Fontcuberta Roca

Fina Giménez

Serafina

Teresa Fossas Subirá

Domènec Girbau BuiXó

Gargallo

Cuquet Calverons

Antoni Dachs Grifell

Estany Corbera

Àfrica Garriga Torres

Segundo

Josep Gibert Fontcuberta

Roqué

José Antonio Fuentes López

Luis Gómez

Bernardina Díez Lledosa

Sara

Ernesto González Fernández

Gloria Díez Lledosa

Carme Galitó Plaza

Montserrat González Mena

Pere Diumaró Pou

Montserrat García Sánchez

Remei Guinart Soler

Encarna

Domínguez

Jennifer García Riaguas

Gemma Guirado

M. Dolors Duran Montserrat

Carme García Domeñe

David Gundin

Joana Garran González

Minerva Gurri Rosàs

Àfrica Encinas González

Galbany Arabal
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Romaguera

Gelpí

Busquets

Miquel Àngel Herms Martínez

Josep López Parera

Fidel Membrive

Mercè Hernández Colomé

Lorenzo

Montserrat Mercadé Capellades

Anna Homs Rosa

M

Ricard

Felipa Lucero Guerra

M.

Frederic Malàs

M. Antònia Molero Cillán

Hospital

Carme Ibáñez
Rafael de
Manuel

Puyal

Izaguirre

Jiménez García

Francesc Xavier Jiménez
Tuni

García

Jordana Antigás

López Rodríguez

Àngels Lorente Moreno
Iglesias

Irene Mérida Vera

Assumpció Mogas Draper

Joan Malbet Plaza

Agustí Molet Roca

M. Nieves Manuel Simón

Alícia Molins Garrich

Teresa

Francisco Mon

Margall Fiol

Montserrat

Margó Rodríguez

Santi

Montagud Montañá

Joan Marín Sáez

Marta Mora Manzano

Josep M Junqueras Pujadas

Maria Marín Martínez

Pedro Moreno Pérez

Antoni

Joaquima Martí Molins

Anna Moreno Sánchez

Irma Martínez Martínez

Agustí Morera Solasegalés

Ester Martínez Vilademunt

Josep Muntal Muns

Lídia Martos Garcia

Mercè Murtra Garrell

Jan Konning de Arnold

Candela Martos Erviri

Verónica Navarro

Isabel Llamas Toledo

Xavier Mas Soler

Sílvia Navas

David Llauro Catafal

Esther Mas Soler

Josep Nogués Rovira

Joan Lledó Rey

Arturo Mas Serra

Eduard Ocón Csefko

Josep Llobet Mas

Josep Mas Ulied

M Sara Ortafà

Rosa Llobet Illa

Marta Mascaró Cazenave

Aroa

Teresa Llobet Illa

Neus

Magda Orteu González

Teresa Llobet Mas

Jordi Medalla Beneito

Joan Padrós Bou

Joan Carles Llopis

Jordina Medalla Prat

Ramon E Palau Badia

Elisenda Lloreda

Àgata Medalla Prat

Elisabet Palau Canadés

Josep M Lloreda

Joan Melenchón Vidal

Puri Palma Almendros

Xavier

Cèlia

Julià Girona

Junqueras Pujadas

Junqueras Pocorull

Xavier
Antoni

Junqueras Pujadas
Junqueras Puig

Masip Ollé
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Rodríguez

Rodríguez

Roy

Ortego Cobos

Josep M Pascual Lluch

Ferran

Patrícia

Berta

Peñarroya Villalta

Raga Serra

Raga Murtra

Marc Sala

Segalés

Marçal Saludas Sala

Escolástico Peralta

Núria Raimí

Elisabet Salvans Benítez

Manel Pérez

Jordi Ramon Codoñel

Toni Sánchez Albarracín

Enriqueta Pérez Monrabal

Rosario Ramos Muñoz

Rosa M Sánchez Bassa

Xavier Pérez

Pere Reverter

Pedro Sánchez Fernández

Gregorio Pérez Bassas

Lluís Reverter Riera

Teresa Sanromà de Bella vista

Anna Pérez

Montserrat Ribas Miralles

Joan Antoni Santaeugènia Vilar

Josefina Piella Juncà

Santi Ribell Martí

Joan Anton Santaeugènia Canal

Esteve Plantada Hermoso

Marisol Riera

Francesca

Concepció Pocorull Cabot

Josep Riera Esqué

Marta

Pedro Pocorull Fossas

Miquel Riera Piferrer

Josep Santiago Leiva

Marta Pocurull Bosch

Pedro del Rio Pérez

Joaquim Sanz Moix

Joan Pocurull Esclusa

Immaculada

Anna Sarto Rabasa

Antoni Porta Benezet

Anna Riu

López

Margó

Margó

Ripoll Cómez

Figueras

M Lluïsa Porta Parramon

Yolanda Roca Cruz

Susi Prat

Montserrat

Rodríguez Reche

David
Pere

Santaeugènia Canal

Santiago Ribas

Sayol Pratginestós

Sayol Sabater

Concepció Segura Pañella

M Dolors Prat Palaus

Joaquim Roger González

Judith Segura Cascó

Montserrat

Alba Romero

Marta Sendra Entrena

Pratginestós Olivé

Conejo

Núria Prim Prat

Josefa Rosa Tarifa

Alfons

Rosa Pros

Mariona Rovira Tarabal

Eudald Serra

Joan Pujadas Ferrer

Carme Rovira Serrat

Toni Serradesanferm Palà

Lorena

Pilar Ruera Duran

Sílvia Solé Duesa

Josefa Pujadas Pou

Virtudes Ruiz Castañeda

Núria Solé

Carme Queralt Cranell

M Isabel Ruiz

Albert Soler Fuentes

David Rabadà

Joan Sala Vila

Puig

Pujadas Carvajal

Agustí

Busquets

Elena Surribas
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Senyé González

Enric Vila Besolí

Núria Surribas Mendia

Esther

Antonio Surroca Marín

Marifé Velasco Alcaraz

Olga Vila Garcia

Enric Tenas Font

Etern

Julita Vila Terricabres

Carles Tomàs

Alejandro Viaña Gómez

Irene Vilà Xufré

Josep Torrent Blanch

Ester Viaña Díez

Pepita Vilà Prades

Albert Torrent Bonet

Marina Viaña Díez

Rubén Vilà Díez

Llorenç Torrent Bonet

Sònia Viaña Díez

Sílvia Vilà Díez

Esther Trabal Plana

Judit Viaña Díez

Carme Vilar Cateura

Miquel Troyano Martínez

Manuel Vicente García

Joan Villuendas Bornau

Dolors Ureña

Raúl Vicente Manuel

Juan Viñallonga Moré

Antonio Vacca Roca

Pedro Vicente Manuel

M Rosa

Silvana Vacchina Tubau

Encarnación Vidal Ponce

Eulàlia Xufré

M Dolores Valero Roman

Neus Vidal Cervantes

Antonio Yétor

Josep Vargas Sanmiquel

Agustí Vidal Valls

Jané

Mojarro

Vega Martínez

Verdaguer

Viñallonga Cañellas
López

Granollers, 5 de novembre de 1999

Nota:

Dificultats d'interpretació de ¡es firmes a ¡a instancia popular, han fet difícil la transcripció d'alguns

També s'ha de dir que

hi ha quatre

noms

il·legibles.
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noms.

Crèdits i

Bibliografia

Jutges instructors
Escoz, 6è tinent d'alcalde, regidora d'Organització, Recursos Humans i Esports
Francesc Sala i Pascual, regidor de Cultura, Cooperació i Solidaritat i Drets de la Persona

Francesca Alaminos i

Secretari de
Lluís-Tintó i

l'expedient

Espelt, director de l'Hemeroteca Municipal
Fonts documentals
Arxiu Diocesà de Barcelona
Arxiu

Parroc]uial de Sentmenat
Parroquial de Caldes de Malavella
Arxiu Municipal de Caldes de Malavella
Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Guíxols
Arxiu Parrocjuial de Tossa de Mar
Arxiu Municipal Administatiu de Barcelona
Arxiu Municipal de Granollers
Arxiu

Arxiu Històric de Sabadell
Arxiu Històric

Biblioteca

Municipal Sant Feliu de Guíxols
Municipal FREDERIC ALEONSO i ORFILA (Eons de l'Arxiu Parroquial de Sentmenat)
Hemeroteca Municipal JOSEP MÓRA de Granollers
Institut Municipal d'Història de Barcelona
Registre Civil de Granollers
Registre Civil de Barcelona
Registre de la Propietat de Santa Coloma de Earners
Registre de la Propietat de Barcelona
Col·laboradors

Esteve

Canyameres (APS); Mn. Emili Bohigas (APCM); Josep Casas i Busquets (AMCM)
Bibliografia

AA: «Boletín

Agrupación Excursionista de Granollers», núm. 37, octubre 1947, p. 156; i núm. 39,
maig - setembre 1948, p. 174.
AA: «El 9 Nou» núm. 699, 8 novembre 1996, p. 8
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A A: «El 9 Nou» núm.
AA: «El

778, 29 agost 1997, p. 33

Congost» núm. 797, 8 desembre 1901,

p.

3

AA: «L'Actualitat» núm.

24, 5 novembre 1996, p. 1
AA: «L'Actualitat» núm. 26, 7 novembre 1996,
p. 3
AA: «La Veu del Vallès» núm. 261,15 desembre

1901, p. 6
12, desembre 1996, p. 88
AA: «Publijordi» núm. 665, 6 novembre 1996,
p. 5
AA: «Revista Vallesana» núm. 12, 20
juny 1920, p. 5
AA: «Lauro» núm.

AA: «Revista Vallesana» núm. 24. 24 octubre

1920, p. 6

Canyameres Ramoneda, Esteve: Can Dansarillo de Sentmenat. Estudi genealògic inèdit. Sentmenat, 1988.
Canyameres Ramoneda, Esteve: Els cognoms actuals de Sentmenat, assaig històric i etimològic. Edi¬
ció Societat Coral Obrera La Glòria Sentmenatenca.

Sentmenat, setembre 1988. 206 p.

Domènech

Artigas, Pere: Així era Sentmenat fa 131 anys (L'amirallament de 1855). «La Vila» butlletí
d'Informació Municipal, juny 1986, p. 21. Sentmenat
Eerrer, Esteve: Arxiu Esteve Ferrer (Eons documental dipositat a l'Hemeroteca Municipal de Grano¬
llers, sobre música, esports, emissores de ràdio, actes festius i socials) Granollers, 1976 -1996.
Ferrer, Esteve; Mora, Ramon: 55 anys de bàsquet a Granollers. Club Bàsquet Granollers. Grano¬
llers, 1986. 82 p.

Garriga, Joan: «El 9 Nou» núm. 698, 4 novembre 1996,

p. 6
Monja, Paco: «Revista del Vallès» núm. 1038,9 novembre 1996, p. 66
Monja, Paco: «Revista del Vallès» núm. 1048,18 gener 1997, p. 31
Monja, Paco: «Revista del Vallès» núm. 895,29 gener 1994, p. 1 - 3 suplement
Montserrat, Vicenç: «Vallés» núm. 1802,10 agost 1971, p. 6 - 7.
Munné, Ramon: «Revista del Vallès» núm. 1038, 9 novembre 1996, p. 66
Salamero, Ferran: «Publijordi» núm. 611, 27 setembre 1995, p. 15
Terrades, Teresa: «El 9 Nou» núm. 663, 21 juny 1996, p. 27
Persones consultades

Blai

Blanquer Gutrina; Pepita Boluiia Vidal; José Antonio Cabrera Sánchez; Esteve Cañameras Ra¬
moneda; Felip Casañas Guri; Teresa Casañas Guri; M Teresa Castelló Pou; Pere Diumaró Pou; Benet
Eerrer Boluiia; Carme Ferrer Casañas; Francesc Garcia Miras; M. Teresa Illa Vila; Miquel Jonch Sampere;

Tuni Jordana Antigás; Núria Marsal Oliva; Jordi Medalla Beneyto; Críspulo Melo Gheca; Oriol
Montaña Tuset; Antoni Novoa Raillo; Alfons Ulldemolins Pla.
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