Miquel Boix I Carreras
Marta Estrada I

Míyares

Oriol Muntanya

i Tuset

Josep Verde i Aldea

Agrupació Sardanista de Granollers
Medalles de la Ciutat 2005

Redondo i Muntanya, Montse (2005)
«Medalles de la ciutat 2005: Miquel Boix i Carreras, Marta Estrada i Miyares, Oriol Muntanya i Tuset, Josep Verde i [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

A

o

MUNICIPAL
JOSEP MCm

GRAI^DUieS

Granollers

Ajuntament de

Núm. de Registra:

^^-50

^ ^ 13

Miquel Boix i Carreras
Marta Estrada i

Miyares

Oriol Muntanya

i Tuset

Josep Verde i Aldea

Agrupació Sardanista de Granollers

Medalles de la Ciutat

5/30
Redondo i Muntanya, Montse (2005)
«Medalles de la ciutat 2005: Miquel Boix i Carreras, Marta Estrada i Miyares, Oriol Muntanya i Tuset, Josep Verde i [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Miquel Boix i Carreras
Marta Estrada i

Oriol

Miyares

Muntanya i Tuset

Josep Verde i Aldea

Agrupació Sardanista de Granollers
Medalles de la Ciutat

Granollers 2005

Redondo i Muntanya, Montse (2005)
«Medalles de la ciutat 2005: Miquel Boix i Carreras, Marta Estrada i Miyares, Oriol Muntanya i Tuset, Josep Verde i [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Jutge instructor
Francesc Sala i Pascual
Secretan de

l'expedient

Josep Maria Àmorós 1 Bosch
Fons documental

Hemeroteca
Arxiu

Josep Móra

Municipal

Redacció
Montse Redondo i

Muntanya

Fotografies
Miquel Boix Carreras
Marta Estrada Miyares
Montserrat Ponsa Tarrés

Josep Verde Aldea

Agrupació Sardanista
Hemeroteca

Arxiu

Josep Móra

Municipal

Toni Torrillas
Antonio Alcalde

Josep Font i Domènech
Pere

Espaulella

Josep Garcia
Dolors Porredón
Pere Comellas
Toni Cumella
Pérez de Rozas

Enquadernació
Rafael Rueda

Maquetació i impressió
Impremta Municipal de Granollers
Edició

Ajuntament de Granollers
Tirada
1.500

exemplars

DL; B-52.641-2005

Granollers, desembre de 2005

Redondo i Muntanya, Montse (2005)
«Medalles de la ciutat 2005: Miquel Boix i Carreras, Marta Estrada i Miyares, Oriol Muntanya i Tuset, Josep Verde i [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Redondo i Muntanya, Montse (2005)
«Medalles de la ciutat 2005: Miquel Boix i Carreras, Marta Estrada i Miyares, Oriol Muntanya i Tuset, Josep Verde i [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

MEDALLES

La

DE

GRANOLLERS

CIUTAT 2005

LA

La gent que passeja, que treballa, la gent que viu cada racó, cada
instant. Que contribueix al futur amb el seu esforç quotidià. La ciutat és aquesta capacitat
ciutat és la gent.

tenim tots plegats de fer coses i d'avançar. Individualment i col·lectivament. Moltes
mirades. Molts impulsos. Mirades i impulsos de molts ciutadans i moltes ciutadanes.
que

I

en

aquest dia a dia hi ha persones i hi ha entitats que hi tenen un paper

Una de les

especial.

obligacions de l'Ajuntament és el reconeixement d'aquells ciutadans i d'aque¬

lles ciutadanes que

destaquen

la ciutat. Homes i dones que

trajectòries amb el seu compromís cívic amb
han estat capaços de transmetre valors en el seu entorn.
per

les

seves

Civisme, democràcia, treball...
Avui

comencem una nova manera

de reconèixer la feina dels nostres ciutadans i ciutadanes.

Trenquem amb la tradició que el reconeixement sigui un fet excepcional. A partir d'avui
els membres del Consistori
la gent

de la

proposar,

seva

ens

obliguem

a

reflexionar sobre la feina de la

de

ciutat i, per tant, comencen una nova tasca que és la de promoure,

analitzar i reconèixer els mèrits de la gent. Fent-ho d'una

sistemàtica. És

seva gent,

obligació que la ciutat avui es
perquè la ciutat és la suma de l'esforç col·lectiu.
una

posa

manera

sobre la taula. I

Ens sentim

no

metódica i

és poca cosa

profundament satisfets de poder guardonar quatre persones i una entitat que,
per acord unànime del Ple de l'Ajuntament de Granollers, reben la medalla de la ciutat.
Són Miquel Boix i Carreras, Marta Estrada i Miyares, Josep Verde i Aldea, Oriol Muntanya
i Tuset i

l'Agrupació Sardanista de Granollers.
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De

Miquel Boix

dústria. Els
la

seus

a

mi

sempre em va

coneixements i la

cridar l'atenció el

seva

seu

activisme

en

el món de la in¬

capacitat de tenir-los i, sobretot, d'explicar-los i

capacitat de relacionar l'educació i l'empresa, fent de la formació professional
element gairebé lineal, conductual de gran part de seva activitat.
seva

A l'Escola

Municipal de Treball,

on va

excercir

com a

professor i director

va

deixar

un

una

formidable empremta.
També són destacables les

qual

un

granollerí

que

l'any 2002 ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi.

actiu membre d'Òmnium Cultural i

del Vallès Oriental (AGEVO). Ha

qual

aportacions polítiques des d'Unió Democràtica -partit pel

regidor de l'Ajuntament de Granollers- i culturals des d'Òmnium Cultural i des

va ser

d'AGEVO. Un

És

seves

va ser

Pel que

fa

a

impulsor de les Aules d'Extensió Universitària
desenvolupat, també, des d'Unió Democràtica, partit pel

regidor d'aquest Ajuntament, la

seva

activitat política.

la Marta Estrada, és probablement la millor científica

de les millors de

té la nostra ciutat i

l'aigua és més aviat escassa, és fantàstic
que ella hagi destacat creuant oceans, mars i essent una de les més importants analistes
de tot allò que hi passa en la seva biologia. Ella ha transferit aquests coneixements a la
nostra ciutat a través del Centre d'Estudis de l'AC i, a més a més, ha estat la primera
una

Catalunya. En

que

una terra on

granollerina guardonada amb la Creu de Sant Jordi ben recentment.
Pel que

fa al Josep Verde Aldea, jo

crec que

és un honor per la seva ciutat que un fill seu

Catalunya, a Espanya i a
Europa. Josep Verde Aldea, recordem-ho, no només va tenir un paper crucial a l'hora de
vertebrar el mapa polític català sinó que, a més a més, va ser un dels ponents de l'Estatut
del 79. Ell va ser dels que va ser capaç de sumar, de concitar la gran majoria de polítics
sigui

un

dels arquitectes més importants de la democràcia

Redondo i Muntanya, Montse (2005)
«Medalles de la ciutat 2005: Miquel Boix i Carreras, Marta Estrada i Miyares, Oriol Muntanya i Tuset, Josep Verde i [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

a

MEDALLES

DE

GRANOLLERS

LA CIUTAT 2005

ha servit per consolidar la nostra auto¬
nomia. Una autonomia que ara òbviament en aquest procés de reflexió i de renovació
hem d'aprofundir. I a Granollers va ser un activista cultural, un pedagog. Una persona
que, sens dubte, va tenir un paper cabdal alhora que aquelles pàgines tan complicades
d'escriure i de publicar en els anys 60 poguessin veure la llum. Socialisme, europeisme,
drets humans, catalanisme, i també activisme cultural en els obscurs anys del franquisme
catalans, per tal de bastir un instrument que ens

poden sintetitzar la trajectòria que reconeixem a Verde i Aldea.
D'Oriol Muntanya

m'agradaria destacar la seva presència constant en la vida cívica, cultural

política de la ciutat. També la seva especial aparició en moments molt importants. En

i

emergència pública de l'Assemblea de Catalunya, en un moment prou complicat; va ser
en la fundació del que avui és l'Associació Cultural; i va encapçalar la primera candidatura
de
en

Convergència Democràtica de Catalunya a Granollers l'any 79. El seu paper fonamental
la construcció del primer ajuntament de la democràcia recuperada al costat de l'alcalde

Rafel Ballús. L'Oriol

era

d'aquelles

persones que

entenia la política com una oportunitat

formació com a mestre
compromís amb els més desfavorits es va

permanent de fer pedagogia. La seves arrels familiars i la seva
estaven

incorporades

materialitzar
tasca molt

Pel que

fa

en

en

el

seu

tarannà. El seu
d'Odontologia Solidària,

la creació de la Clínica

que porta a terme una

important.
a

l'Agrupació Excursionista, nascuda l'any 54, ha estat

un

element fonamental

Granollers per

la difusió de la cultura. Aixó ho sabem tots. Els de la meva generació pro¬
bablement les primeres nocions i les primeres classes de català les vam rebre a l'Agrupació
Sardanista. No podia ser d'una altra manera. Era pràcticament l'únic referent, el pal de

a

paller de la defensa nacional del nostre país, de la defensa de la nostra cultura. Per tant,
activisme vinculat a la música, vinculat a la sardana, vinculat a les nostres tradicions, però
al costat d'aixó compromís específic també en aquest procés tan complex dels anys 50,
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60, 70 de construcció nacional del nostre país essent un referent fonamental a Granollers.
Recordem l'Alfons Ulldemolins el
persona que en anys

fundador, recordem Salvador Casanovas que

més complicats va empènyer, va

la
conduir l'Agrupació i també del
va ser

Ricard Saurí que

ha estat el president del cinquantenari i que està donant una nova em¬
penta per afrontar el futur. Sense l'Agrupació Sardanista les nostres places no haguessin
tingut la vida que han tingut. Les han omplert de vida i d'harmonia.
En

definitiva,

Granollers, per
viscut anys
la

seva

en

els anys

la nostra llengua

Bon moment per
no

o

persones

i entitats

que

han viscut i han desenvolupat

durs de la postguerra.

foscos de la dictadura, els

nebres per

foscor

individual

molts complicats. Són

activitat

Els anys

col·lectivament, són fonamentals per explicar
explicar el nostre Granollers i que tenen moltes coses en comú. Que han

persones que

per

anys

tristos de l'absència de llibertats, els anys de te¬

la nostra cultura.

fer memòria i

per

comprometre'ns a treballar

sigui mai més possible.

Josep Mayoral i Antigás
Alcalde de Granollers

Granollers, desembre de 2005
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per una

societat

on

la
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MIQUEL BOIX I CARRERAS

Medalla de la Ciutat al senyor

Miquel Boix i Carreras

Banyoles, 1923
Químic i polític

En

reconeixement

a

la

seva

ciutat de Granollers, com a
i

impulsor del trasllat

a

la

Foment Econòmic i Medi

tasca en el camp

de la formació professional a la

professor i director de l'Escola Municipal de Treball

seu

del

carrer

Ambient,

per

de Roger de Flor; i

com a

regidor de

l'impuls a la interrelació entre els móns

empresarial i educatiu.
També per
del sector

reconeguda trajectòria professional, com a directiu industrial
químic i especialment en el del plàstic.
la

Així mateix,

seva

pel

seu

Universitària per a

impuls cultural a Granollers a partir de les Aules d'Extensió
la Gent Gran (AGEVO) i Òmnium Cultural.

Miquel Boix i Carreras va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2002.
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MIQUEL BOIX I CARRERAS

Miquel

néixer el 5 de juliol de 1923 a Banyoles. Fill de Miquel Boix
seu pare era pastisser i Miquel Boix i Carreras va tre¬
ballar en el negoci familiar, queja comptava amb tres generacions, que tenien a Banyoles.
A banda de regentar la pastisseria, el seu pare va participar activament en la vida política
del seu poble. Va ser regidor de 1931 a 1934 i alcalde de Banyoles en tres ocasions. La
Boix i Carreras

va

Vilardell i Antònia Carreras Carré, El

primera vegada després dels fets d'octubre de 1934 i va ocupar aquest càrrec durant
sis mesos. Durant la guerra civil, el seu pare va estar amagat un any a can Deri de Palol.
Després, amb l'entrada de les tropes franquistes a Banyoles el 1939, el seu pare va tornar
a ser nomenat alcalde durant deu mesos, un càrrec que va tornar a ocupar de 1949 a
1958. A

Banyoles, Miquel Boix va viure la seva infància amb els seus germans Salvador,

seguir l'ofici del pare, i Ramon, que va morir l'any 1932. Els tres germans van
perdre la mare l'any 1935.
que va

van

tenir alguns lligams amb Granollers. El 31 de maig de 1938, ell i
seguir amb angoixa les notícies que informaven d'un bombardeig a

Granollers perquè

tenien familiars, els oncles Josep Avellana i Conxita Dilmé, que eren

Des de ben

la

seva

petit ja

família

va

propietaris d'una farinera
carrer

en un

solar situat just al davant de l'església dels franciscans, al
va poder visitar i els va informar que no havien resultat

de Joan Prim. Un familiar els

Granollers, però, no només va ser per vincles familiars. Els
pares eren clients de la comercial que el pare i l'avi de Xavier Quincoces regentaven
a la ciutat. La família Boix i Carreras els comprava accessoris per a la seva pastisseria de
Banyoles com ara paper imprès o mànegues. Arran d'aquests contactes va començar una
amistat entre les dues famílies que Miquel Boix sempre va conservar.

ferits. La relació que van

tenir

a

seus

Desprès dels primers estudis, es va traslladar a Barcelona per estudiar la carrera de ciències

químiques,

que va cursar a

la Universitat de Barcelona entre 1940 i 1945. Quan es va lli-
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MIQUEL

CARRERAS

la capital. Va estar de militar
Model i li van allargar el servei de sis a onze mesos. En aquella època
ja tenia un contracte signat amb l'empresa familiar Durall-Mallol, de Corró d'Avall, però
aquesta perllongació va fer que no es pogués incorporar a aquest grup fins l'any 1946,
quan es va establir a Granollers i es va casar amb Patró Bachs i Grau amb la qual va tenir
tres fills: Miquel, Francesc i Montserrat.
cenciar

es va

d'alferes

a

haver

d'incorporar al servei militar,

que va

fer

BOIX I

a

la presó

Granollers i aquí va trobar una ciutat industrial. Per això, sempre
acostuma a dir que va canviar els verds i blaus de l'estany pels verds i blancs de Granollers.
Va començar a treballar en el sector de la pell i el paper, com a tècnic de recerca i desenvo¬
lupament i com a director tècnic en el grup Durall-Mallol, que tenia uns 200 treballadors.
En aquesta empresa va estar fins a l'any 1957, tot i que compaginava aquesta feina amb
altres projectes en el camp de l'ensenyament.

Va canviar

Va

ser

Banyoles

per

professor de l'Escola Municipal de Treball de Granollers l'any 1946, on va donar
professor Salvador Llobet, li va demanar

classes de tintoreria tèxtil. El director de l'Institut, el
que

també fes de professor en aquest centre. Ho va acceptar i va començar a preparar els
aleshores compartien seu al carrer de Corró de Granollers.

alumnes de les dues escoles, que

Més tard, entre 1956 i 1960, va ser
la

nova

seu, que

director de l'Escola Municipal de Treball i va engegar

actualment està situada al carrer de Roger de Elor. L'any 1959 va ser
Superior d'Adoberia d'Igualada. Com a reconeixement a

fundador i director de l'Escola
la

seva

tasca

mateix any

pedagògica, l'any 1966 li van concedir l'Encomienda de Alfonso X. Aquell

també

va

fer

un

master en direcció d'empreses internacionals a Sant Louis,

als Estats Units. Entre 1988 i 1993

va ser

professor del màster en gestió de l'empresa

industrial de l'Institut Químic de Sarrià.
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MIQUEL BOIX I CARRERAS

A banda del

seus

vincles amb el sector

projectes professionals i

pedagògic, Miquel Boix va continuar amb els

seus

diversos a terme. L'any 1952 va ser soci fundador del
Col·legi de Químics de Catalunya. Entre els anys 1958 i 1987 es va dedicar al sector del
plàstic i va ser director tècnicocomercial i adjunt a la presidència del grup Aicar-Aiscondel.
Va ser sotspresident de l'Associació Química Espanyola de la Indústria del Cuir, des de
l'any 1957 fins 1959. Va ser soci fundador de l'empresa Derypol, SA, de les Franqueses del
Vallès, dedicada als polímers especials per al tractament d'aigües, l'any 1968. En aquesta
empresa va ser conseller fins l'any 2001. Va ser president de la Confederació Espanyola
d'Empresaris dels Plàstics entre 1985 i 1989.
El vessant

va portar-ne

afiliar a
Catalunya i, entre 1992 i 1996, va ser regidor de Foment Econòmic i
Medi Ambient de l'Ajuntament de Granollers. Durant aquest període, va potenciar la Fira
de l'Ascensió de Granollers I va treballar per portar estudis universitaris a la ciutat.
polític també ha estat present

en

la vida de Miquel Boix. El 1980

es va

Unió Democràtica de

Va ser directiu

d'Òmnium Cultural de Granollers i de les Aules d'Extensió Universitària de

la Gent Gran (AGEVQ). L'any 2002 va
col·laborat

en

rebre la Creu de Sant Jordi. A més, Miquel Boix ha

publicacions de caire empresarial.
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Marta Estrada i
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Miyares

MEDALLES

DE

LA

CIUTAT 2005

Marta Estrada amb els pares,

GKANOLltKS

Josep Estrada i Felicitat Miyares i el

seu

germà Eduard. Any 1957
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MARTA

Medalla de la Ciutat

a

la senyora Marta

ESTRADA

I

MIYARES

Estrada i Miyares

Granollers, 1945

Biòloga i metge

En

reconeixement

a

del Mar del CSIC, del

la

trajectòria científica, des de l'Institut de Ciències
qual ha estat directora i cap del Departament de Biologia
seva

de l'ecologia del fitoplàncton, -sobretot al Mediterrani-, i la seva interacció en l'ecosistema global marí,
així com en l'estudi de les poblacions d'algues nocives.
Marina i

Oceanografia, i

on

ha impulsat la

recerca

la seva tasca de difusió del coneixement científic a la nostra
través d'entitats com el Centre d'Estudis.

Així mateix, per

ciutat,

a

Miyares va rebre el Premi Tregouboff de l'Acadèmia de Ciències
el 1992; la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya

Marta Estrada i

de París

al mèrit científic i

tecnològic el 1995;

va ser

nomenada acadèmica electa de

la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona el 1999, i va
de Sant Jordi el 2004.
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prehistòriques. Any 1969
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MARTA

Marta

ESTRADA

I

MIYARES

Miyares va néixer el 27 de juny de 1946 a Granollers. Filla de Josep Es¬
Granollers, i Felicitat Miyares, nascuda a Aguilar de Campoo (Palència),

Estrada i

trada, nascut

a

tots dos relacionats annb el món de

l'arqueologia. El seu pare, fill predilecte de la ciutat,
era arqueòleg i va estar vinculat al Museu de Granollers. Al llarg de la seva trajectòria
professional Josep Estrada va localitzar i catalogar nombroses troballes arqueològiques
a la comarca. Felicitat Miyares es va diplomar en arqueologia i va col·laborar amb el seu
marit en els estudis que va fer al llarg de la seva vida.
Marta Estrada

Brau,

a

va cursar

els

seus

Granollers. Més tard,

va

primers estudis

a

l'escola privada de la senyoreta Maria
a l'Institut, que estava situat al carrer

estudiar batxillerat

petita la ciència la va captivar i els seus expedients
brillants amb qualificacions que poques vegades van baixar de
Finalment, es va decidir per dues carreres universitàries relacionades amb el món

de Corró de la ciutat. Des de ben
acadèmics sempre van ser
l'excel·lent.

científic. L'any 1968 es va

ciències biològiques a la Universitat de Barcelona
qualificació d'excel·lent i un premi extraordinari. Dos anys més tard, també es
va llicenciar en medicina i cirurgia. L'any 1976 va fer el doctorat de ciències biològiques,
que va aconseguir amb un excel·lent cum laude i un premi extraordinari.
amb

Quan

va

Personal
a

llicenciar

en

una

acabar les

carreres va

Investigador,

que va

continuar la formació com a becària en el Plan Formación

fer entre els

anys

1968 i 1972. L'any 1972 va ser becària
Després de dos anys com a ad¬

l'Institute of International Education, als Estats Units.

junta interina del Departament d'Ecologia de la Facultat de Ciències de la Universitat de
Barcelona, va ingressar com a col·laboradora científica a l'Institut d'Investigacions Pes¬
queres, que

actualment s'anomena Institut de Ciències del Mar.
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MAHTA

ESTKADA

I M I YAH ES

llarg de la seva trajectòria professional ha fet estades a diverses facultats i centres
d'investigació d'Estats Units i Europa. La seva línia principal de recerca ha estat l'estudi de
Al

han estat les poblacions
d'algues nocives per tal d'investigar mecanismes de control de les seves proliferacions.
Ha estat investigadora principal de nombrosos projectes de recerca sobre oceanografia
biològica, subvencionats per fons estatals i de la Unió Europea. A més, ha dirigit cam¬
panyes oceanogràfiques al Mediterrani i a l'Antàrtida. La primera vegada que va anar a
l'ecologia del fitoplàncton marí. Un altre dels seus camps d'estudi

l'Antàrtida

anar-hi amb

va

vaixell

un

El
ta

va ser a

un

finals de 1984, amb el doctor Ballester, en un

vaixell alemany i, el gener de 1994, va

vaixell argentí. Després

fer la primera campanya amb

espanyol, l'Hespérides.

prestigi en el món de la ciència l'ha portat a ocupar càrrecs rellevants. Va ser presiden¬
de la Societat Catalana de Biologia (1986-1989); cap d'unitat estructural d'investigació

seu

presidenta del comitè assessor de la Comisión
Evaluación de la Actividad Investigadora, en l'àrea de ciències naturals (1990-

de l'Institut de Ciències del Mar (1986-1994);

Nacional de

1992); membre del comitè de grans

instal·lacions de la CICYT (1994-1998); membre de

Global Ecology and Oceanography of
Algal Blooms (1999-2003) i membre del jurat de la Distinció de la Generalitat de
Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària (2000-2002). Entre 1995 i 1997 va
l'Steering Committee del programa internacional
Harmful

ser

directora de l'Institut de Ciències del Mar

Marina i

del CSIC, i

cap

del departament de Biologia

Oceanografia del mateix Institut. El mes de desembre de 1999 va ser
Ciències i Arts de Barcelona.

nomenada

acadèmica electa de la Reial Acadèmia de

dirigit diversos projectes del camp científic i tesis doctorals.
articles d'investigació en revistes i llibres estatals i internacionals, i ha

Marta Estrada ha

d'uns 100
en

diversos congressos a

És autora

participat
Europa i els Estats Units. A Granollers, ha participat en el Centre
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l'Ajuntament, fent la conferència Els drets humans del medi ambient, l'any 1999.

(HMG)
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MARTA

d'Estudis de l'Associació Cultural.
entitat que

li

va

ESTRADA

I

MIYARES

És sòcia de l'Agrupació Excursionista de Granollers,

lliurar la placa d'honor l'any 2002.

La seva tasca científica li ha estat

reconeguda amb diversos premis. L'any 1969 va rebre

Orden Civil de Alfonso X el Sabio. L'any 1992, va rebre el premi Tregouboff,
de l'Acadèmie des Sciencies de París. El 1995, la Generalitat de Catalunya li va atorgar la
el llaç de la

medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i
Jordi

en

reconeixement

a

la

seva

tecnològic. El 2004

va

rebre la Creu de Sant

trajectòria científica.

del Mar de Barcelona
(CSIC). És membre del grup de treball (WG) 97 del Scientific Commitee on Oceanic Rese¬
arch/Intergovernmental Océanographie Commission; responsable d'un grup de recerca
consolidat (CIRIT, Generalitat de Catalunya); membre del comitè d'experts del Pla especial
d'emergències per contaminació accidental d'aigües marines a Catalunya i membre del
Actualment, és professora d'investigació de l'Institut de Ciències

Consell Assessor d'ICREA.
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ORIOL

MUNTANYA

I TUSET

Oriol Muntanya i Tuset, a títol pòstum
l'Ametlla del Vallès, 2003

Medalla de la Ciutat al senyor
Molins de Rei, 1927

-

Metge, mestre i polític

En
de

reconeixement

a

la

seva

trajectòria democràtica a Granollers. Com a membre fundador

Convergència Democràtica de Catalunya a la nostra ciutat, va participar en l'Assemblea de

Catalunya i

va ser

regidor responsable d'Ensenyament en el primer consistori de la democràcia

recuperada, mostrant sempre un tarannà de consens, diàleg polític i represa nacional.
Al mateix temps, en

reconeixement

a

les

seves

aportacions cíviques i culturals. Com a mem¬

bre fundador de l'Associació d'Antics Alumnes de Segon Ensenyament

ral-; pioner i directiu del bàsquet a
el camp

-l'Associació Cultu¬

Granollers; i promotor d'iniciatives d'interès ciutadà: en

educatiu, amb l'Escola Parroquial; en l'àmbit de la premsa, per la participació en la

revista Granollers, Comunitat Cristiana, o

amb la Cooperativa de

el setmanari Plaça Gram, o en el camp econòmic,

Crèdit Sant Josep de Calassanç, després anomenada Caixa de Crèdit

de Granollers.

També per la seva
amb el Servei

trajectòria professional, com a metge estomatòleg, col·laborant des d'un inici

d'Odontologia de l'Hospital Clínic, un dels pocs gratuïts a la ciutat de Barcelona

i, des que va fundar-se, amb la Clínica
seu

nom.

Odontologia Solidària,

Odontologia Solidària-Clínica Dr. Oriol Muntanya.
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dirigir i que ara porta el
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ORIOL

MUNTANYA

I

lUSET

Oriol Muntanya i Tuset va néixer l'any 1927 a Molins de Rei perquè una tieta seva materna
era llevadora en aquella població, Dos dies més tard el van portar cap a Granollers. Es va
educar a l'escola pública, de forma lliberal, i a l'Institut d'Ensenyança Mitja a Granollers,
en moments difícils de postguerra. El mestre Salvador Llobet, la senyoreta Pleyan i el pare
Castro van ser persones clau en la seva educació i ell sempre afirmava que l'havien ajudat
a

créixer

en

el sentit més

La vida de la família

ampli.

Muntanya i Tuset era precària. Els seus pares, mestres, van ser re-

presaliats pel fet d'haver tingut des de sempre un pensament lliberal i haver defensat
l'escola pública i laica. El seu pare, Joan Muntanya, va ser director de la Unió Liberal fins
l'any 1936. En acabar la guerra civil, la seva mare, Maria Tuset, amb l'ajut del seu marit,
va muntar a casa seva l'escola Montessori, on es van educar tant Oriol Muntanya com la

Eulàlia. El mes de maig de 1985 l'Ajuntament de Granollers, com a reco¬
neixement a la tasca pedagògica dels seus pares, va donar el nom de Mestres Montaña a
una escola pública situada al barri de Can Bassa de la ciutat. La llibertat en la manera de
ser, pensar i actuar que va aprendre dels seus pares el van marcar des de la infància. De
fet, la casa d'aquesta família, situada al carrer de Príncep de Viana, va ser sempre un punt
de trobada, on amics i parents es reunien les tardes de diumenge per escoltar música,

seva

germana

parlar de la situació que vivia el país i el món d'aleshores o debatre sobre

els avenços de

la tècnica i de la societat.

família Tuset provenia
de Sant Vicenç dels Horts on vivien els avis materns, que eren pagesos. En època de va¬
cances Oriol Muntanya feia estades en aquesta població i, amb els seus cosins, ajudava
a la collita de fruites a la llera del Llobregat. Granollers, però, es va convertir en el punt
La família

Muntanya era de Lleida i la majoria eren educadors. La
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ORIOL

de trobada

d'aquestes dues famílies,

que

de tant

en tant

venien

MUNTANYA

a passar uns

I

TUSET

dies amb

els oncles i els cosins.

passió era la filosofia, finalment va optar per la carrera de medicina i
cirurgia, igual que l'avi patern, metge d'una àmplia zona rural a Organyà. Primer, es va
llicenciar en Magisteri tot just acabat el batxillerat per poder accedir a les milícies universi¬

Tot i que

la

tàries quan

seva

tenia 19 anys. L'any 1950 es va llicenciar en medicina i cirurgia a la Universitat
l'especialitat d'estomatologia, igual que un oncle per part de

de Barcelona. Va optar per

aquell temps només es podia cursar a Madrid. L'any 1952, va
obrir la seva consulta a Granollers alhora que col·laborava de manera continuada amb el
servei d'Odontologia de l'Hospital Clínic, un dels pocs gratuïts a la ciutat de Barcelona.
pare,

especialitat

que en

Preocupat per la situació del país, en especial per Catalunya, va ser fundador, amb una colla
d'amics, de l'Associació Cultural que organitzava diverses activitats per donar resposta a
les

seves

inquietuds de tipus social, polític i cultural. Va estar molt vinculat a Càrites Parro¬

la revista Granollers Comunitat Cristiana, al setmanari Plaça Gran, a la Cooperativa
de Crèdit Sant Josep de Calassanç (després anomenada Caixa de Crèdit de Granollers),
quial,

a

cofundador, i a diverses activitats culturals com el
Premi de Pintura de Granollers. L'any 1956, la seva preocupació per un món més just el
van portar a participar en els cursets de Cristiandad de Colores, que va dirigir Jordi Pujol.
Buscava respostes que ni amb el pas dels anys va aconseguir.
a

l'escola

Oriol

Parroquial de la qual

va ser

Muntanya va practicar el bàsquet fins passats els 30 anys i va ser entrenador d'alguns

equips de Granollers. Precisament, quan era entrenador d'un equip femení de bàsquet va
conèixer

a

qui seria la seva esposa, la periodista Montserrat Ponsa. El 20 de juny de 1956

es van casar

13 anys

i

uns nou mesos

després va néixer la seva primera filla, la Sílvia. En els primers

de matrimoni van tenir vuit fills més; Agustí, Rafa, Marc, Nani, Lluís, Natàlia, Maria
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ORIOL

MUNTANYA

I

TUSET

de Granollers i, anys més
tard, es va traslladar a l'Ametlla del Vallès. Alguns dels seus fills van seguir el seu camí
professional. L'Agustí i la Natàlia són metges i dentistes i el Rafa és protèsic. La resta van
optar per d'altres carreres universitàries. Amb el pas dels anys, la família va anar creixent
amb el naixement de 15 néts: Adrià, Caria, Maria, Lena, Paula, Martina, Ricard, Cristina,
i Coral. Primer,

la família Muntanya i Ponsa va viure ai carrer Nou

Oriol, Nina, Marc, Berta, Mariona, Laia i Joan.
Tot i la

seva

dedicació

a

la família i

a

la

seva

professió, la política va ser una de les seves

passions. Durant l'època del franquisme, tant ell com la seva esposa, que compartia
mateixos ideals, van ser defensors de les llibertats democràtiques. Tots dos van participar

grans
els
a

feien davant de l'Ajuntament de Granollers per demanar llibertat,
d'autonomia. Va ser fundador, a la comarca vallesana, de Convergència

les sentades que es

amnistia i estatut
Democràtica de

Catalunya,

a

instàncies de Jordi Pujol. Es va presentar com a cap de llista

les primeres eleccions democràtiques municipals i va participar en el
primer govern democràtic de Granollers amb els seus companys Josep Serratusell, Josep
Garrell, Pere Canal, José Caneiro, Ramon Casanovas, Jaume Clusellas i Alexandre Codinach. Va ser regidor d'Ensenyament per Convergència i Unió entre 1979 i 1983, peró va

d'aquesta formació

a

compaginar la seva feina a l'Ajuntament amb la de metge dentista. Després va deixar de
participar activament en el món de la política, peró sempre va mantenir la seva preocupació
per

la justícia social, l'ensenyament públic, el diàleg i la llengua i cultura

Era

un

home senzill i conciliador que

catalanes.

estimava les coses petites, les persones. La seva afició

les tertúlies el van fer
compartir moltes estones amb grans amics com el ceramista Antoni Cumella, el doctor
Josep Laporte, Pere Canal, Modest Cuixart, Paco Merino, Heribert Barrera, Santi Santamaria, Pedro Sagrera o Vicenç Viaplana. Va tenir molta relació amb personalitats vinculades
al món de l'art i la política i casa seva va ser la seu de moltes tertúlies. Precisament, la
per

la pintura, l'arquitectura, la gastronomia, el cinema, el Barça i
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Oriol

Muntanya signa el llibre d'honor de l'Ajuntament després del pregó de l'Ascensió. 24 de maig de 1995

Foto: Antonio Alcalde

(HMG)
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relació amb Antoni Cumeila ei

seva

qui

va

tenir

indret per

una estreta

visitar

amistat. La

va

MUNTANYA

I

TUSET

portar fins ai pintor d'Equador Guayasamín amb

seva

passió per i'art ei va fer viatjar fins

exposició. Els darrers

a

qualsevol

de ia seva vida va gaudir dels viatges, que
ei
portar a conèixer a ia perfecció ia geografia mundial. La lectura va ser una altra de
les seves grans passions i cada matí ei primer que feia era llegir diversos diaris per fer ei
una

anys

van

que
Ei

eii

seu

anomenava

compromís amb els altres ei

ia Clínica

va

portar

a

col·laborar, des de ia

Odontológica Solidària de Granollers, de ia qual

forma sobtada
de ia

ia mitjana de les notícies.

seva

a casa

defunció,

seva, a

fundació, amb

director. Va morir de

i'Ametiia del Vallès, ei 9 de juliol de 2003. Un any després

homenatge i ia Clínica Odontológica Solidària
Odontologia Soiidària-Ciínica Dr. Oriol Muntanya.

se

passar a anomenar-se

li

va ser-ne

seva

va retre un
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Josep Verde i Aldea
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JOSEP

Medalla de la Ciutat al senyor

VERDE

I

ALDEA

Josep Verde i Aldea

Granollers, 1928
Advocat i

polític

Per la seva llarga trajectòria política, des del Partit Socialista de Catalunya- Reagrupament, del qual va ser-ne secretari general, i que el 1978 es va fusionar
amb el PSC-Congrés i la Federació Socialista Catalana del PSOE, i que el va
portar a ser diputat al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, on
vicepresident de la mesa, i al Parlament Europeu, del qual va ser-ne
vicepresident. També va ser membre de la comissió redactora de l'Estatut de
va ser

Catalunya del 1979.
Una

trajectòria humana, política i professional caracteritzada pel treball a favor

de la unitat del socialisme i la
També
a ser

en

reconeixement al

promoció dels Drets Humans i l'europeisme.

seu

impuls cultural

a

la ciutat,

que

el

va portar

membre fundador de l'Associació Cultural d'Antics Alumnes de

Segon

Ensenyament -l'Associació Cultural-; conservador del Museu de Granollers
en substitució d'Antoni Jonch; col·laborador del Centre d'Estudis en diver¬
ses

ocasions; i impulsor d'iniciatives ciutadanes diverses, com el setmanari

Granollers, Comunitat Cristiana, del qual va ser-ne director.
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Palau de la Generalitat, novembre de 1978 amb el President Tarradelles, Coll i Alentorn, Andreu i Abelló,
Solé Tura i Macià Alavedra. Foto: Pérez de Rozas
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JOSEP

Josep Verde i Aldea va

néixer el 3 de novembre de 1928 al

carrer

VERDE

I

ALDEA

Travessera de Catalunya

de Granollers, que

actualment es coneix com carrer del mestre Josep Maria Ruera. Els
pares, Felipe Verde i Felisa Aldea, eren de Burgo de Osma, Sòria. Fi seu pare, que
sergent de carrabiners, va venir a treballar a Catalunya i poc abans de néixer Josep

seus
era

Verde i Aldea la família

es va

tinent de carrabiners i el

instal·lar

a

traslladar

Granollers. L'any 1936,

el

seu pare va

ascendir

Portbou. Aquesta època va

coincidir amb els
civil i a Portbou hi havia bombardejos diaris, com a conseqüència de
la importància dels enllaços ferroviaris d'aquesta població fronterera. Aleshores, els seus
pares van prendre la decisió d'enviar els seus dos fills, ell i la seva germana Carme, a
Banyuls, un poble al sud de França.

a

van

a

inicis de la guerra

arribar

Quan

va

tenia

uns

a

2.500

Banyuls només tenia 7

habitants,

A l'escola només

es

va

anys.

Fn aquesta població francesa, que aleshores

viure tres anys refugiat i va cursar els seus primers estudis.

parlava francès. FI català estava prohibit aleshores, tot i que era la

llengua normal de comunicació de la gent del poble. Aquesta estada al sud de França li
va permetre aprofundir en el coneixement del francès. FI fet de practicar durant aquests
anys
lava

el català i el francès, va fer que al tornar cap a Barcelona no recordés com es par¬
el castellà. L'any 1938 van traslladar el seu pare de Portbou a Figueres, on Verde i

Aldea
era

va

viure el

bombardeig

que va

partir aquesta ciutat que, com Granollers, tampoc

objectiu militar. Aquest bombardeig va ser un diumenge, un dia en què ell i el seu

al quiosc de la Rambla a comprar un còmic. Aquest moment el
va viure sota una escala. L'any 1939, un cop acabada la guerra, al seu pare se li obre un
consell de guerra i es traslladen a Sant Andreu, a la plaça de l'Fsglésia. La família va viure
uns mesos a Barcelona i després va tornar a Granollers.
pare acostumaven a anar
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JOSEP

Quan

va tornar a

escolapis i després
i

presidida pel

va

estudiar

carrer

pare

carrer
a

de Corró.

va

de Ponent. Va

ALDEA

el primer i segon de batxillerat als

cursar

l'escola oficial de

segon

d'ensenyament, l'Institut,

combinar els

que

Aquesta escola estava dirigida pel mestre Salvador Llobet

Castro. L'any 1947 va ser el primer granollerí

Extraordinari d'Examen d'Estat.
de Dret i

I

Granollers tenia 11 anys i la família es va instal·lar al carrer de Torras i

Bages, cantonada amb el
estava situada al

VERDE

Després del batxillerat

aconseguir el Premi

que va

va començar a

estudiar la

carrera

estudis amb les classes de francès i

seus

l'Institut. Quan va acabar la carrera va començar a

anglès que va donar
exercir d'advocat a Granollers.

Sempre va estar vinculat amb la teixit cultural de Granollers. Va
l'Associació Cultural de Granollers i

un

dels

impulsors del

ser un

concurs

a

dels fundadors de

de pintura, que orga¬

nitzava el Museu de Granollers amb la col·laboració de

jurat d'aquest
món de l'art
certamen

era

concurs

com

l'Ajuntament. Va formar part del
conjuntament amb personalitats de la ciutat relacionades amb el

el ceramista Antoni Cumella. Un dels

Amador Garrell.

Cap a principis dels anys 50 també

ser

president de les joventuts d'Acció Catòlica i

de teatre al centre catòlic. Durant els anys

principi s'editava

en

en aquest

dels impulsors
la Casa de Cultura Sant Erancesc i organitzava po¬

del Centre d'Estudis, que es reunia a
nències. Va

participants habituals

castellà però després

50 va

va ser un

fer algunes representacions
dirigir la revista Acció Catòlica, que en

es va anar

va

catalanitzant fins

a

convertir-la

en

Granollers Comunitat Cristiana. Aquesta
na

i catalanista

entre

en uns

moments

publicació seguia una línia democràtica, cristia¬
complicats políticament. En aquesta revista va treballar,

d'altres, amb Ramon Munné, Pere Canal i Baliu, Esteve Sala i el mossèn Josep Car-

dús. Granollers Comunitat Cristinana
va

fer que

Verde i Aldea establís

publicacions, també

va

història de Granollers i

una

col·laborar
després

a

es va

s'imprimia a la impremta Garrell i aquesta relació
bona amistat amb Amador Garrell. Pel que fa a les

Revista del Vallès. Primer,

fer càrrec d'una secció

va

fer

que es
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una

columna sobre

deia Ángulo local,

on

Campanya

per

les eleccions

europees

de 1994. Míting

a Mataró

amb Raimon Obiols, Josep Borrell i altres companys.
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JOSEP

tractava

VERDE

I

ALDEA

aspectes culturals o esportius de la ciutat. Més tard, va col·laborar a la revista

Destino i escrivia

a

la

pàgina de política internacional. A Granollers, va tenir altres càrrecs
exemple, va ser conservador del Museu de

relacionats amb el món de la cultura i, per

Granollers

en

substitució d'Antoni Jonch.

L'any 1956 es va casar amb Montserrat Parera, de la família de la farmàcia Parera de
Granollers. Van tenir quatre
a

Granollers i el més

petit

fills: Montse, Alícia, Agustí i Oriol. Els tres primers

néixer

Barcelona. Entre els anys 1959 i 1960 va fer un postgrau
sobre les comunitats europees a la facultat de dret comparat
a

de dret comparat

curs

de

va tornar

i un
Luxemburg. Quan

van

de Luxemburg

encara

tenia el

seu

despatx d'advocat

a

Granollers, però cada vegada tenia més relacions amb Barcelona. Va ser escollit bibliotecari
de la junta
fins

a

amb

del Col·legi d'Advocats de Barcelona,

1973. A Barcelona

va

entrar

en

un

càrrec que va ocupar des de l'any 1969

contacte amb grups

clandestins i

va

establir relacions

personalitats com Jordi Pujol, Joaquim Molas i Jordi Solé Tura. Aquests contactes van
Verde i Aldea passés cada vegada més hores a Barcelona, i finalment, l'octubre

fer que

de 1969 ell i la

seva

família

van

decidir deixar Granollers per

traslladar-se

a

la capital. Va

l'Institut d'Estudis Socials de Barcelona entre els
anys 1969 i 1975. L'any 1972 va fundar el Grup Cristià de Promoció i Defensa dels Drets
Humans a Barcelona. Durant aquesta època va entrar en contacte amb el món editorial i
va traduir algunes publicacions al català, va col·laborar amb l'Enciclopèdia Catalana i com
a advocat es va dedicar a assessorar algunes publicacions.
ser

professor de ciències polítiques

Durant la

de

a

trajectòria com a advocat va defensar persones al Tribunal d'Ordre Públic
Madrid, sobretot estudiants. Verde i Aldea no va establir relacions amb partits polítics
seva

clandestins, però sí amb grups que organitzaven conferències o editaven revistes. E'any

vinculació amb la política perquè
formar part d'un partit. Josep Pallach li va propo-

1975, però, amb l'inici de la transició va començar
considerava que

aleshores valia la

pena

la

seva
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JOSEP

sar

formar part

del Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament i

amb el mateix Pallach i Heribert Barrera.
el

VERDE

I

ALDEA

coprésident
fusionar amb

va ser-ne

L'any 1978, aquest partit es

va

PSC-Congrés i la Federació Socialista Catalana del PSOE per fundar el PSC, del qual
membre de la Comissió Executiva.

la vida
política per complet. Va ser diputat de les Corts Generals i va formar part de la "Comissió
dels vint", que es va formar per redactar l'Estatut de Catalunya. Entre 1982 i 1986 va

va ser

ser

vicepresident de la

mesa

L'any 1979, va començar a dedicar-se

del congrés dels Diputats. L'any 1983,

va ser

a

vicepresident

de l'Assemblea Parlamentària del Consell
i

un

any

1996

d'Europa i president de la delegació espanyola,
més tard, president de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya. Entre 1992 i

va ser

vicepresident del Parlament Europeu. Actualment, és president del Consell

Català del Moviment
Al

llarg de la

Europeu.

trajectòria professional i política, Verde i Aldea ha fet diverses ponències
al Centre d'Estudis de Granollers, conferències i ha escrit el llibre Los derechos humanos
y

seva

las comunidades

europeas.

Actualment, està preparant

un

llibre sobre les constitucions

europees.
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AGRUPACIÓ

Medalla de la Ciutat

a

DE

GRANOLLERS

l'Agrupació Sardanista Granollers

Amb

motiu del

la

fundació

seva

SARDANISTA

nacional de

cinquantè aniversari de l'entitat,

la tasca ingent, des de
l'any 1954, de promoció i difusió de la sardana cóm a dansa
Catalunya, i de la música per a cobla, a la nostra ciutat i al Vallès
per

Oriental.
Una feina orientada al coneixement de la

sardana, organitzant ballades a les

places i barris de la ciutat, concursos de colles sardanistes i concursos individu¬
als de sardanes revesses, i múltiples activitats de promoció sardanista, cóm ara

l'edició del butlletí cómarcal
Anella. Un treball que es cómplementava en ple franquisme amb l'ensenya¬
ment i difusió de la llengua i la cultura catalanes, i que fóu recónegut amb la
proclamació de Granollers com a Ciutat Pubilla de la Sardana, l'any 1976.
cursets,

Al

aplecs, festivals, cóncerts

per a

cóbla

ó

llarg de tots aquests anys, per l'Agrupació Sardanista Granollers han passat
gran quantitat de persones, entre músics, balladors i socis, i al seu entorn

una

ha nascut

quantitat de colles sardanistes. L'entitat ha tingut 14 presi¬
quals Alfons Ulldemolins i Pla, el primer de tots i desaparegut
recentment, i Salvador Casanova i Grané. L'Agrupació Sardanista Granollers
una

gran

dents, entre els

ha estimulat la creació musical, estrenant i prómóvent
per

sardanes cómpóstes
mestres granollerins, encapçalats per Jósep Maria Ruera, i fent bó el lema

Granollers, terra de nnúsics.
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Homenatge a Miquel Vilà i Ferrer. Any 1972, Presentat per Salvador Casanova i Grané. Foto: Parera
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AGRUPACIÓ SARDANISTA DE GRANOLLERS

Les primeres ballades de sardanes a Granollers daten de 1865. Aquell any, la cobla Lla¬
gostera va actuar dos dies a la ciutat per celebrar la Festa Major i van interpretar contrapassos, tirabous i sardanes llargues. El pas del temps ha deixat constància de la passió dels
granollerins per aquesta dansa catalana. El 10 de juliol de 1921 es va constituir la primera
entitat sardanista de la ciutat, que va ser anomenada Jovent Sardanista i la van formar
Lluís Romagueres, Josep Vila, Josep Reig, Valentí Vilarrasa, Miquel Josep, Francesc Sala i
Josep Llobet. El dia 31 de juliol van organitzar el primer acte que van batejar amb el nom
de Festa Major de la Sardana, i la cobla Llagostera va interpretar la primera sardana escrita
pel mestre Josep Maria Ruera, Aires del Vallès. Durant els anys 20 es van continuar orga¬
nitzant ballades de sardanes a Granollers. Les orquestres i les cobles augmentaven, i locals
importants de la ciutat com el Casino van convertir-se en seu d'aquests esdeveniments.
L'any 1927 es va crear el Foment de la Sardana, que va ser censurat per la dictadura de
Primo de Rivera. Al llarg dels anys 30 s'organitzaven ballades els diumenges, els dies de
festa o per Festa Major, però l'esclat de la guerra civil va acabar amb tota aquesta acti¬
vitat i les cobles van emmudir. No hi havia cap llei que prohibís les ballades de sardanes,
però ningú gosava a reprendre-les. Durant els anys 40, només es van fer algunes ballades
organitzades per la joventut de la parròquia dins de l'Acció Catòlica.
L'any 1942, per Santa Llúcia, es va organitzar la primera ballada de sardanes que es

Aquell dia, amb el permís de la Guàrdia Civil i de
l'Ajuntament, es van interpretar tres peces: Aires de Vallès, de Josep Maria Ruera; Anell
de prometatge, de Vicenç Bou; i Bell Penedès, de Jaume Bonaterra. Aquest acte va ser
tot un èxit i a mitjan dels anys 40 es va crear una comissió sardanista, que va començar
a organitzar ballades amb regularitat. L'any 1949 es van promoure els primers concursos
aplec on actualment hi ha la plaça de Barangé, els quals van comptar amb la participació
feia obertament

després de la

guerra.
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AGRUPACIÓ SARDANISTA DE GRANOLLERS

de cobles
tornar

a

la Unió Artística de Granollers

com

formar

febrer de 1954

una

es va

o

Emporium. Els amants de la sardana volien

aplegués tots els seguidors d'aquesta dansa i el 25 de
instància al governador civil de la província de Barcelona,

entitat que
enviar

una

sollicitud, que anava acompanyada d'uns estatuts, estava encapçalada per Alfons Ulldemolins
amb Gaspar Gascón, Miquel Soler, Joaquim Regàs, Josep Boix, Llorenç Farin, Josep Sala,
Joan Castellsagué i Isidre Font. L'entitat es va començar a finançar mitjançant números de
loteria que venien totes les setmanes, la venda d'unes flors entre els balladors i les quotes
dels socis. Eren temps difícils per a la cultura i hi havia persones que col·laboraven amb
l'entitat, peró no eren assidus a les audicions. El primer domicili de l'Agrupació Sardanista
en

què es sol·licitava la fundació de l'Agrupació Sardanista de Granollers. Aquesta

de Granollers
El 23 de

es va

situar al bar Franch de la

plaça de Josep Barangé, número 13.

maig de 1954, l'Agrupació Sardanista de Granollers va organitzar, amb el pa¬
Municipal de Fires i Festes de l'Ascensió de l'Ajuntament, el VI Gran

trocini del Patronat
Cóncurs

Regional Sardanista amb les cobles Montgrins de Torroella de Montgrí i la Lira

granollerins com ara Lluís
Rey, Ramon Vilà, Marià Bataller i Josep Maria Ruera. A partir de 1955, aquesta entitat
va portar a Granollers cobles de renom. Precisament, l'11 de gener d'aquest mateix any
va quedar constituïda formalment l'Agrupació Sardanista de Granollers amb una junta
formada per Alfons Ulldemolins, que va ser el primer president, Isidre Font, Miquel Soler,
Joaquim Regàs, Josep Boix, Joan Castellsagué, Josep Sala, Gaspar Gascón i Llorenç Farin.
El 25 de maig de 1955, l'entitat va celebrar el Vllè Aplec de la Sardana amb les cobles
Montgrins i la Selvatana. A banda de les ballades, l'Agrupació Sardanista de Granollers
també va organitzar altres activitats per impulsar la dansa catalana. L'any 1957 es va co¬
mençar a emetre un programa radiofònic que van batejar amb el nom de Al compàs de
la sardana per EA-J13 Ràdio Granollers, que durava una hora i mitja i es feia els dijous al
de Sant Celoni. En

aquest concurs es van tocar peces de músics
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aplec de sardanes. Camp de futbol de Granollers. 1978
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AGRUPACIÓ

vespre.
van

SARDANISTA

DE

GRANOLLERS

Salvador Casanova, Carme Companys, Francesc Brichs i Ricard Saurí són els qui

conduir aquest

L'Agrupació

va

espai

que es va emetre

fins

a

l'any 1960.

continuar organitzant els concursos aplec i ei 1958 van celebrar ei desè

d'aquest esdeveniment. Van actuar les cobles Barcelona, Montgrins i Principal
concursos aplec cada vegada reunien més balladors de sardanes i Granollers
convertir en un referent a tot Catalunya. En un principi, aquesta entitat va néixer per

aniversari

de Cassà. Els
es va

unir els amants de la sardana.

Anys més tard, però, cap ais 60 i 70, la situació política que

Sardanista de Granollers en una via per
llengua i la cultura del país. L'any 1972, l'entitat va
a
tornar
publicar la revista Anella, que es va començar a escriure en català. Aquest butlletí,
que encara es publica, aplega tot el sardanisme vallesà i recull opinions de personatges
il·lustres sobre el món de la sardana. L'esplendor que vivia el sardanisme a Granollers va
fer que l'any 1976 la ciutat es proclamés XVII Ciutat Pubilla de la Sardana. El 2 de maig
es va celebrar el festival de proclamació amb la presentació de la pubilla universal de
la sardana. Marina Garrell, i l'actuació de l'orquestra Ciutat de Barcelona amb la cobla
Ciutat de Barcelona, que van estrenar la peça Empúries del mestre Josep Maria Ruera.
Aquell mateix dia es va inaugurar el monument a la sardana, de l'escultor Josep Ricart,
que actualment està situat al parc municipal Torras Villà.
va

portar ei franquisme va convertir l'Agrupació

reivindicar la catalanitat i defensar la

llarg d'aquests 50 anys, l'Agrupació Sardanista de Granollers ha tingut 14 presidents:
Alfons Ulldemolins (1954-1955), Salvador Casanova (1955-1960/ 1963-1970), Benjamí

Al

Vilardaga (1960-1963), Santi Vallbona (1970-1971), Miquel Altimires (1971-1974/19801982), Agustí Molet (1974-1976), Carles Rovira (1976-1980), Joan Llampallas (1982-1985),
Esteve

Aragonés (1985-1986), Josep Sabata (1986-1989), Josep Jerez (1989-1999), Antoni

Guirado

(1999-2001), Núria Pla (2001-2004) i Ricard Saurí (des de 2004).
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AGRUPACIÓ

SARDANISTA

DE GRANOLLERS

Actualment, l'Agrupació Sardanista de Granollers organitza ballades de sardanes a les

places i barris de la ciutat, concursos de colles sardanistes i concursos individuals de sarda¬
nes revesses, als voltants de la diada de Sant Josep. També celebren el segon dissabte del

l'aplec de la sardana, Granollers Aplec de Nit. A més, organitzen concerts de
sardanes i música per a cobla i cursets per aprendre a ballar sardanes. Cada any, l'entitat
organitza el concert de música per a cobla al Teatre Auditori de Granollers. La seva seu
de juliol

mes

està situada

a

la Casa de Cultura Sant Francesc

Granollers és terra de músics i el gran
ara

nombre de cobles que hi ha hagut a la ciutat com

Pla-Pey, Ibéria, Catalonia o Ciutat de Granollers en són una mostra. A més, la ciutat
nombre de músics de renom, que han deixat sardanes ben

ha estat bressol d'un gran

conegudes; Francesc Vilaró, Benet Morató, Martí Llobet, Joan Vilà, Miquel Vilà, Josep
Maria Vilaró, Lluís Pey, Josep Maria Ruera, Marià Bataller, Felicià Maresma, Joan Coll, Es¬
teve

Mogas, Conrad Saló, Pere Camps, Ramon Vilà, Emili Saló, Francesc Camps i Marcel

Artiaga. Les cólles sardanistes també han estat presents a la ciutat: Sóm i Serem, Nous
Amics o Amics de la Sardana són algunes de les cólles que s'han fermat a Granollers.
Actualment, tenim la colla sardanista Àgora.
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MEDALLES

DE

LA

CtUTAT 2005

GRANOLLËRS

Aplec de Nit. Brindis del 50è aniversari, Juiioi 2004
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Fe d'errates

Pàg. 8, on diu
Sardanista".

"Agrupació Excursionista" ha de dir "Agrupació

Pàg. 15, al peu de foto, on diu "1992" ha de dir "1991".
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Ajuntament de Granollers
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