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MEDALLES

DE

Què és un pont?
gent que

Una persona travessant el pont- escrivia Julio Cortázar.

les

que

anhels, amb els

seus

La ciutat és

esperances,

GRANOLLERS

donen el sentit a les places i als carrers. És la gent qui fa la ciutat.
construeix el futur amb el seu esforç quotidià, amb la seva tenacitat, amb els

Són les persones
La

CIUTAT 2006

LA

seus amors.

També amb els

seus

desamors.

aquesta capacitat que tenim tots plegats de fer coses i d'avançar, de dibuixar

de bastir somnis, individualment i col·lectivament.

La ciutat són moltes

mirades, molts impulsos. Mirades i impulsos de molts homes, de

moltes dones. De tots els homes, de totes les dones.
La ciutat és

una

simfonia

d'espai i de temps

a

la qual només la gent, la vitalitat de la gent,

dóna sentit i textura.
I

en

la construcció

societat els

quotidiana de la ciutat, hi ha
reconeix un paper especial.

Estic convençut que una

persones

de les obligacions de la ciutat,

una

i hi ha entitats,

a

les quals la

de les obligacions de Granollers,

és el reconeixement
seves

d'aquells ciutadans i d'aquelles ciutadanes que destaquen per les
trajectòries, pel seu compromís cívic amb la ciutat, per les seves aportacions a

Granollers.
Homes I dones que

han estat

capaços

de transmetre valors positius

en

la

seva

trajectòria.

Civisme, democràcia, treball...

L'any passat vàrem

començar una nova manera

de reconèixer la feina dels nostres ciuta¬

dans i ciutadanes.

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
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Trenquem amb la tradició que el reconeixement sigui un fet excepcional. Un fet singular
que obeeix a impulsos cojunturals. A partir del 2005 els membres del Consistori ens obli¬
guem a
I per

reflexionar sobre la feina de la gent, de la nostra gent.

tant, vam

començar una nova tasca que

reconèixer els mèrits dels
Ho volem fer d'una

la
I

suma

de

és la de

promoure, proposar,

granollerins i de les granollerines. També de les

manera

metòdica i sistemàtica. I

no

és poca cosa,

analitzar i

seves

entitats.

perquè la ciutat és

l'esforç col·lectiu.

aquest any l'Ajuntament de Granollers

en

sessió plenària de 28 de novembre i per acord

unànime, ha decidit guardonar Ramon Casanovas, Josep Garrell, Antònia Jordana, Anna
Maria Palé, i la Congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat-Vedruna.
Teniu

a

sones

les

i de la

seva

fantàstica

publicació que recull els trets essencials d'aquestes per¬
altra banda, tan populars, tan conegudes, tan
que socialment i professionalment han desenvolupat la seva tasca en

mans una

activitat. Persones, per

estimades. Persones

àmbits ben diferents i que
Però aquestes persones

sovint han expressat visions de Granollers plenes de contrast.

de generacions diferents, de visions polítiques diferents, de pro¬

fessions diferents, de barris diferents, de vivències diferents tenen, sense cap mena de

dubte, punts

en

comú.

Han estat persones

de conviccions sòlides. Clarament expressades durant molts

anys

ple d'ombres, de foscor, de repressió. Actives, molt actives també en les
darreres dècades amb les llibertats democràtiques recuperades. La coherència ha estat
en

un

entorn

la

seva

divisa.

Han estat persones compromeses
amb la

seva

llengua, amb la

amb les seves idees, amb el

seva gent,

seu

país, amb la

seva

amb la democràcia, amb les llibertats.

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
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solidesa, coherència, compromís, que s'ha

desenvolupat

en un entorn

físic i social molt

concret: la seva ciutat.

Garrell, la Tuni i l'Anna Maria, granollerins de socarrel. En Ramon, granollerí
de vivències i emocions. Són militants d'una ciutat que han contribuït a fer. Des de les

Tres

d'elles,

entitats

en

en

què han estat involucrats. Des de la seva professionalitat, des

del seu activisme.

Són militants de Granollers.

des de la constància, amb molt treball i ben poques
lluentors dels protagonismes.

I ho han fet des de la perseverança,

concessions

a

les

hi són. Sempre hi han estat. Cadascun d'ells ocupant el lloc
necessària que contribueix decisivament a fer rutllar les coses.
Peró sempre

També hi és

encara

poques setmanes

-el sentim, el notem, a tants actes!-Josep

desprès

que

Garrell

d'aquella peça

que ens va

deixar

li diguéssim que la ciutat volia reconèixer la seva dilatada

trajectòria de granollerí i ciutadà extraordinàriament actiu.

de referència. I els ho volem
reconèixer. En l'any del seu 150 aniversari ès de justícia reconèixer, també, la tasca de la
Congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat-Vedruna.

L'Anna M.,

la Tuni,

en

Ramon i en Josep són granollerins

desplegat el
seu compromís. Eren temps en els que ni l'educació ni la salut eren a l'abast de tothom.
Ni tan sols formaven part d'una manera rigorosa de les polítiques públiques. Són 150
anys de generositat, d'abnegació, d'entrega des de la fe cristiana i des de l'amor a la gent.
L'Hospital primer i després l'escola han estat l'àmbit en què les germanes han

De servei i de decisiva contribució a la
nostra ciutat com

han fet

consolidació d'institucions molt reconegudes a la

l'Hospital General de Granollers. L'agraïment a totes les dones que ho

possible.
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Deixeu-me,
El

en

acabar, recordar les paraules del poeta Miquel Martí i Pol

poble és el

meu

és la

meva veu

és la

meva

El

esforç I el vostre esforç

I la vostra veu,

petita mort I la vostra petita mort.

poble és el conjunt del nostre esforç

I de la nostra

veu

I de la nostra

petita mort.

El

poble és tu I tu I tu

I tot d'altra gent que no

coneixes,

I els teus secrets
I els secrets dels altres.
El

poble és tothom,

el

poble és ningú.

El

poble és tot:

el

principi i la fl,

l'amor i l'odi,
la

veu

I el

silenci,

la vida i la mort.

Josep Mayoral i Antigás
Alcalde de Granollers

Granollers, desembre de 2006
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soldat, destinat

a
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Burgos l'any 1943. Foto: Calafell
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RAMON

CASANOVAS

I

TRESSERRAS

Medalla de la Ciutat al senyor Ramon Casanovas i Tresserras

Cardedeu, 1917

En

reconeixement

la

trajectòria pública a favor de la democràcia,
després de conèixer de ben a prop l'època republicana, viu plenament l'efer¬
vescència de la lluita antifranquista, i impulsa l'acció reivindicativa i cultural
que va

És

un

servir

dels

a

per posar

seva

de manifest el rebuig

a

la dictadura franquista.

impulsors d'Unió Democràtica de Catalunya

quan es

constitueix,

el 1961, la secció local de Granollers. Polític actiu des de la

recuperació de les
institucions democràtiques, fou regidor de l'equip de govern, responsable de
la regidoría de Salut Pública i de la Gent Gran. Com a regidor de mès edat,
ha donat possessió

També

al

nou

reconeixement

alcalde de Granollers cinc vegades.
la

decidida defensa de la

llengua i la cultura
catalana, com a fundador i president de la Delegació Comarcal de Granollers
d'Òmnium Cultural, i un dels principals impulsors de les Aules d'Extensió
en

Universitària per a

a

seva

la Gent Gran, AGEVO.
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jove Rannon Casanovas envoltat de la seva família
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RAMON

Ramon

Casanovas i Tresserras neix

matrimoni que regentava una
filla de Montcada, vivia al

alcalde de la vila

Pins,

una

en

les

a

CASANOVAS

TRESSERRAS

Cardedeu el 23 de novembre de 1917, fill d'un

fonda i botiga de queviures. La

poble des dels dos

comeses

I

anys;

i el

seva mare, Maria

Tresserras,

seu pare, Mariano Casanovas, serà

electorals de 1931 i 1934

representado de Els Tres
influent entitat catalanista local propera a Acció Catalana Republicana.
en

Aquesta dada resultarà transcendent perquè al llarg de la seva vida Ramon Casanovas
ha perllongat l'exemple patern, heretant unes conviccions
polítiques marcades des de
ben aviat

pel nacionalisme i la defensa de la llengua i la cultura catalanes. Coneixerà la
proclamació de la República de ben jovenet, però la combinació dels valors que aquesta
defensava i la influència del pare resultaran determinants.
Com

a

lector àvid sempre

números i la

Després del

l'han atret les lletres des d'un vessant intel·lectual però és amb els
comptabilitat com es guanyarà la vida, fins al moment de la seva jubilació.

pel Col·legi Municipal de Segon Ensenyament de Granollers estudia
Peritatge Mercantil i fa una estada en un poblet de Ciudad Real, a la Manxa, on hi era
destinat un cosí germà del seu pare que exercia allà com a funcionari d'Hisenda. L'esclat
seu pas

de la Guerra Civil
a

interromprà la

seva

formació i

va

obligar-lo

A finals del

1937, quan encara

front de Madrid, on amb

no

completar els

tenia 20 anys, mobilitzen la

graduació de sergent s'hi estarà
just fins al final del conflicte.
Durant la postguerra

el

a

seus

estudis

Barcelona.

seu

fill comença a

poc

seva

lleva i és destinat al

més d'un any i mig, tot

Mariano Casanovas passarà dos anys i mig a la presó, mentre que
treballar com a comptable. Primer a Tèxtil RASE de Cardedeu i més

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
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Acompanyant Jordi Porta, president

GRANOLLERS

d'Òmnium Cultural, durant la Nit de Santa Llúcia celebrada
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a

Granollers el 2003

RAMON

endavant

a

EXQUISE,

un

I

CASANOVAS

majorista farmacèutic de Barcelona,

on

TRESSERRAS

hi romandrà durant més

de vint anys.
A la Ciutat Comtal i

de la lluita

en

l'àmbit laboral Ramon Casanovas viurà

antifranquista,

una

oposició

en aparença

plenament l'efervescència
somorta però activa. "A la feina érem

majoristes i venia molta gent i fèiem contactes. Hi havia molta inquietud en aquest sentit,
l'ambient

era

molt favorable, molt contrari a la dictadura. A mi em va ensopegar

primera

vaga que va

Aquella

vaga va ser

haver-hi, als

anys

50, la dels tramvies, que va ser

impressionant i amb

un gran

allà la
molt important.

seguiment ciutadà".

Aquest entorn, certes coneixences i lectures i la distribució de propaganda clandestina
contribueixen

a

refermar

conviccions que

unes

promís consistia a combatre un

obligava

a estar

aleshores ja eren ben manifestes. El com¬
mantell de silenci generalitzat i una sensació de temor que

alerta. Fins al punt

els havia d'embolicar amb

un

"si anava

en tren

diari perquè no es

veiés".

que

i llegia certs llibres

La dècada dels 60 i el Pla d'estabilització marquen un punt

del

règim. A Cardedeu el

Al 1960 és reclamat

nom

com a

d'inflexió i

una

compromesos

tímida apertura

de Ramon Casanovas comença a sonar en certs ambients.
pels membres de l'associació local Tribuna, un

col·laborador

col·lectiu d'acció reivindicativa emparat per

la parròquia i que gaudia de certa autonomia.
Casanovas medita la proposta i finalment accepta l'oferiment, estrenant-se com a ponent
en un congrés celebrat a la sala d'actes de la Caixa de Pensions.
Influenciat

la línia editorial de la revista Destino, pronunciarà una
profètica conferència sobre els futurs estats units d'Europa i la influència que aquest
model socioeconomic podria tenir a Catalunya. La seva agosarada aposta per la vocació
en

gran mesura per

europeista catalana tindrà els seus efectes: "força gent gran em va aplaudir, però un pare

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
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LA CIUTAT 2006

d'alcaldessa

a

la

seva

GRANOLLERS

companya de

coalició, Carme Esplugas, el 1998

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
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RAMON

dominic se'm

va

carregar

però els meus pares
unes

A

i jo vaig

marxar

CASANOVAS

I

esporuguit d'allà. Tot Cardedeu

es van espantar perquè

des d'abans de la

guerra

TRESSERRAS

parlava bé,
no s'havien escoltat
en

paraules aixi".

partir d'aleshores Ramon Casanovas, Josep Gesa i

un

reduït grup d'activistes faran pinya

i conformaran el nucli actiu de

pot interpretar-se

Tribuna, que aviat es rebatejarà com Talaia. En certa manera
actualització de l'associació Els Tres Pins, de la qual el seu pare

com una

n'havia format part.

"Estic convençut que en aquells moments no hl havia res semblant
Catalunya. Per la sala d'actes de l'Esbarjo va passar el bo I millor de la cultura I la cançó
catalanes del moment. Van venir Els Joglars, Els Setze Jutges, en Raimon... i es van fer
coses que molts alcaldes no haurien
acceptat. HI assistien les minories sensibilitzades de
a

tots els

pobles del voltant".

Malgrat les provocacions i els entrebancs soferts, la vida de l'entitat
espai de set
nòmiques

anys

van

Tanmateix el

es

perllongarà

extremadament fructífers, fins al 1967. Al final només les

per

estretors eco¬

aconseguir ofegar aquell oasi de diàleg i de convivència.

llegat fou

valuós. Talaia havia representat una plataforma des de la
qual mantenir reunions clandestines amb diferents formacions polítiques ("ens reuníem
seu

silenciosament I

prou

molt reduïts

la parròquia,

a Montserrat, al bosc, en alguna
I
Marata... sempre de nit") i conèixer altres personatges de la comarca
ami) icJèntiques incjuieluds, cas de Salvador Casanova o l'enyorat Jaume Camp, amb qui
casa

de

pagès,

en

grups

a

Ramon Casanovas mantindrà
El pas a

a

una

l'arena política semblava

també s'esdevé de

estreta

una

complicitat durant

una

colla d'anys.

conseqüència natural, tot i que aquest trànsit

casual. Salvador Casanova rep

la petició d'Unió Democràtica
Catalunya de crear una secció local del partit a Granollers, peró declina la proposta i
suggereix com a alternativa els noms dels seus companys Casanovas i Camp. La parella
manera

de

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
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Al costat de la

esposa,

seva

celebrant les

GRANOLLERS

seves noces

d'or

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
«Medalles de la ciutat 2006: Ramon Casanovas i Tresseras, Josep Garrell i Soto, Antònia Jordana i Antigas, Anna M. Palé [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

RAMON

CASANOVAS

I

TRESSERRAS

s'ho rumia i accepta

d'aquesta
de

en

manera

el repte. La delegació granollerina es constitueix l'any 1961. S'enceta
un període d'una gran activitat i Ramon Casanovas se sentirà còmo¬

aquesta formació per la seva defensa nacionalista i dels valors de la democràcia

cristiana.

Anys més tard, al 1974, Casanovas i Camp seran els dos únics representants vallesans
d'Unió Democràtica

Catalunya, celebrat

en

a

l'históric acte de fundació de

l'abadia de Montserrat i

on

ja

es

Convergència Democràtica de

produeixen tímids intents d'acos¬

tament entre totes dues formacions.

A finals de la dècada dels 60 la

de les successives onades

clausurada

uns

anys

preocupació

per

la pervivència de la llengua en front l'allau

d'immigració afavoreixen la reaparició d'Òmnium Cultural,

abans. Arran de la seva refundació l'entitat arribarà a tenir 28.000

dotzena de granollerins provinents de diversos àmbits
junta de la delegació comarcal del Vallès Oriental, que Ramon Casanovas
presideix des del 1994. Foren uns dies viscuts amb molta il·lusió. Arran d'aquesta iniciativa
nombroses persones aprendran el català gràcies a aquest esforç col·lectiu que apostava
per la normalització lingüística.

socis. Tan és així que

al 1968/69

una

constitueixen la

Ramon Casanovas continuarà a la

1979, 1991 11995 i arribant a

política activa, concorrent a les eleccions municipals del
formar part de l'equip de govern com a regidor. És en el dia

l'Ajuntament granollerí on descobreix la veritable dinàmica política: "És un àmbit
d'actuació més complicat, més compromès, però no n'estic en absolut desencantat. Em
a

dia de

feia il·lusió,
fer el que

peró llavors surten les maquinacions i les complicacions de la política. Jo vaig

vaig poder i penso

que

he col·laborat una mica

a

restablir la política municipal.

Em sento satisfet".
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Fotografia amb el president
de la

Generalitat, Jordi

Pujol, amb motiu del 25è.
aniversari de CDC
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RAMON

Com

a

regidor de més edat ha donat possessió al

nou

CASANOVAS

alcalde fins

en

I

TRESSERRAS

cinc ocasions, "Sobretot

agradar ser regidor de Salut Pública i de la Gent Gran perquè vaig poder organitzar
cívics". Aquest projecte inspirat per l'adopció d'una
experiència similar realitzada a França serà la llavor de l'AGEVO, les Aules d'Extensió
em va
una

sèrie de conferències pels centres

Universitària per a
diverses

a

la Gent Gran, un cicle de conferències al voltant de les qüestions més
professionals rellevants i adreçat als jubilats encara actius.

càrrec de

La

feliç iniciativa ha tingut continuïtat i l'any vinent festejarà el seu quinzè aniversari.
Però, de fet, la filosofia de fons de l'AGEVO és la mateixa que Ramon Casanovas aplica
a

la

seva

vida diària: la necessitat de mantenir l'activitat i

activitats. "Ho

faig de gust. Hauria de

pagar per

d'ocupar la ment en mil i una
fer-ho i, de fet, al principi em va costar

cèntims tirar endavant l'AGEVO".

Casat, amb dues filles i tres néts i mancat de temps per conrear aficions intranscendents,
Ramon Casanovas continua al peu

la

del canó d'Òmnium Cultural i d'AGEVO. A banda de
provada capacitat de treball, dues valuoses qualitats el caracteritzen: una molt
memòria i el notable esforç d'atresorar tots aquells documents relacionats amb la

seva

bona
seva

biografia i les

seves

inquietuds. Al

seu

arxiu personal

retalls de premsa,

fotografies i fins i tot aquells textos de les
mecanografiats en fràgil paper de ceba.

conserva programes
seves

d'actes,

primeres conferències,

I durant molt anys

fou també el posseïdor d'una extraordinària col·lecció de diaris i

blicacions editades

a

la

zona

republicana,

un

variat recull que va iniciar abans de la

pu¬
seva

mobilització.
La memòria de Ramon Casanovas és
totes

l'argamassa

que

ajuda

a

cohesionar i dotar de sentit

aquestes peces d'un llarg i fructífer trencaclosques vital.
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Gaudint del Ball de Donzelles durant la festa de Carnestoltes del 1960,

celebrada al Casino de Granollers
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JOSEP

Medalla de la Ciutat al senyor

Granollers, 1919

En

Josep Garrell i Soto,

I

SOTO

títol pòstum

2006

-

reconeixement

vitat

a

GARRELL

a

la

seva

trajectòria

com a

activista cultural. Seguint l'acti¬

familiar, des dels deu anys reparteix diaris i fa d'aprenent

de casa, on

les millors

la impremta
s'imprimia el setmanari granollerí La Gralla, considerada una de

publicacions

a

s'editaven al país, en què féu els seus primers
la impremta Garrell es van imprimir un bon
publicacions locals i comarcals.
que

treballs. Durant la postguerra, a

feix de
Per la

seva

sempre en
a

activitat

periodística,

català. Cronista

a

aferrissat defensor de la

local,
diversos diaris i periòdics locals i comarcals lligats
com a

premsa

l'esport, la cultura i l'activitat local.

Per la

seva

la ciutat,

vinculació

a

la vida associativa i el

seu

compromís cívic i polític amb

Josep Garrell va intervenir en la creació de l'Esport Club Granollers,

Convergència Democràtica de Catalunya

a

Granollers, i fou membre actiu de

diferents entitats culturals, com
de la Unió, la

l'Agrupació Sardanista, la Societat Coral Amics
Cooperativa de Consum La Vallesana, Òmnium Cultural i les

Aules d'Extensió Universitària per a

la Gent Gran, AGEVO, entre d'altres.
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DE LA CIUTAT

2006

GRANOLLERS
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JOSEP

GARRELL

I

SOTO

El passat 27 de juny Granollers acomiadava Josep Garrell i Soto, el popular avi Garrell.
Durant molts anys una

Sortosament,

uns

figura omnipresent del batec diari de la ciutat.

dies abans havia rebut amb molta il·lusió la notícia de la concessió de

la Medalla de la Ciutat, que reconeix la seva
com

ciutadà

Amb la

bé

un

seva

desaparició Granollers ha perdut

seu

compromís cívic i l'honora

un

dels

seus

valuosos memorialistes. I tam¬

dels més actius. El continuador d'una

tarannà obert i
tot moment

nissaga de llarga tradició, distingida per un
liberal, sempre íntimament vinculada a la vida cultural i associativa. I en

implicada amb la realitat del

Josep Garrell era,

les

seu

temps.

paraules, "un autèntic granollerí" que va néixer el 21 de
de 1919 -el primer dia de la primavera-, a redós de la Porxada. Era el tercer dels

març

vuit fills de
En

trajectòria i el

distingit.

en

seves

l'escriptor i periodista Amador Garrell i Alsina i de Llorença Soto.

temps en què els vailets passaven moltes hores al carrer, vivint aventures i juguesques
infantils, Joan Montaña és el mestre que l'ensenyarà a llegir, escriure "/ comportar-me
un

educada". Fill i nét d'impressors. Garrell creix amb tinta a les venes. Als
ja reparteix diaris, i quan surt d'escola fa d'aprenent a la impremta de casa. Els
primers treballs són com a maquinista i com a caixista, preparant les galerades per

com una

persona

deu anys
seus

la vintena de

planes

nodrien l'esplèndid setmanari familiar La Gralla. Una publicació
políticament independent, redactada en català i que comptava amb una extensa nòmina
que

de bons col·laboradors locals i comarcals. Entre aquests, Josep

Garrell

destacava
especialment al seu estimat Esteve Sarroca, Xixu, "un excel·lent escriptor, un amic que
ajudà a la família i em donà consells". Amb una tirada de més d'un miler d'exemplars La
Gralla era considerada com una de les millors publicacions que s'editaven al país.
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JOSEP

GARRELL

I

SOTO

A finals de 1936 l'esclat revolucionari

ja havia col·lectivitzat les impremtes, de manera
que Josep Garrell va intervenir en l'edició del paper moneda que les autoritats van posar
en circulació. Però el seu pare no
combregava amb certs aspectes de l'ideari de la revolta
social, i al gener de 1937 va decidir donar per finalitzada l'aventura de La Gralla, que
havia durat prop de disset anys.
Durant la guerra,
en

Josep Garrell forma part de l'anomenada lleva del biberó i participa
com a informador del batalló en el qual estava

la històrica batalla al front de l'Ebre

destinat.
La desfeta

republicana i el replegament dels vençuts el porta cap a França i al camp de
presoners d'Argelers, on farà una curta estada. Un cop alliberat pren la decisió de tornar
a Catalunya a través d'un accidentat
periple. "De retorn a casa només hi vaig trobar
tres germanes

petites i la

d'Impremta precintat. La
als
un

guerra

la

saquejada pels soldats i alguns veïns I el taller
ens canvià la vida. Les meves germanes van haver d'assistir

mare,

casa

menjadors d'AuxIll Social, un germà morí a França I un altre passà uns quatre anys en
camp de concentració, el pare va estar exiliat a França dotze anys I a ml m'anul·laren

els estudis universitaris i

em

privaren d'estudiar la

carrera

de metge".

El taller familiar fou clausurat per
ternativa per guanyar-se

ordre del tribunal de Responsabilidades Políticas. L'alla vida serà la d'entrar a treballar a la fàbrica d'interruptors EGA,

fundada

pels metal·lúrgics Enric Garrell i Ramon Capella, i que arribarà a assolir una gran
projecció empresarial. Allà aprèn l'ofici de torner fins al moment en què les autoritats li
retornen la impremta del carrer de Josep Umbert i pot concentrar-se de nou en les arts

gràfiques.
Durant la

cals. La

Garrell s'imprimiran un bon feix de publicacions locals i comar¬
magnífica edició de les Figures del Pessebre de l'Ametlla del Vallès de Carles

postguerra

seva

a can
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Saludant el director

LA CIUTAT 2006

GRANOLLERS

general d'Acció Cívica, durant "edició de 2001 de la Mostra d'Entitats
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JOSEP

Sindreu i amb il·lustracions d'Amador Garrell és
llibre editat

distingida amb

un

GARRELL

I

SOTO

premi especial al millor

Catalunya. I durant tres anys consecutius el taller de Gràfiques Garrell rep el
primer premi de tipografia al Concurso de Artes Gráficas del Gremio Sindical de Maestros
a

Impresores de Barcelona y su provincia. "La distinció ens sorprengué perquè els treballs
eren en català, que en aquella època era molt perseguit".
Al 1954
en

es casa

amb Dolors Traveria. La

primera de les seves quatre filles, la Teresa, naixerà

vigílies de la Festa Major de 1955. La família s'ampliarà successivament amb l'arribada
al 1976 serà escollida Pubilla Universal de la Sardana-, la Dolors i la

de la Marina -que

Carme, que li donaran vuit néts.
L'activitat
inicia

a

periodística

La

-sempre en

català i molt sovint orientada

a

la música i l'esport- la

Gralla, i més endavant al setmanari esportiu Hoja Deportiva i als butlletins de

l'Esport Club Granollers, l'Estendard de la Societat Coral Amics de la Unió i el Club de
Ritmo. Aquest darrer, de periodicitat mensual i amb gairebé 500 exemplars, era la única
revista de jazz que es publicava a tot l'Estat i també s'enviava a l'estranger.
Altres

publicacions informatives que compten amb la
Deportiva, El 9 Nou, PublIjordI o l'Actualitat.
Ell i el

seu

radiant

trobava temps
vespre

signatura són Comarca

germà Amador formen part del nucli fundacional de Plaça Gran, un molt digne

intent de recuperar
les ones,

seva

aquella màgia perduda de La Gralla. També fa les seves incursions a
crónica setmanal sobre jazz a la ciutat "I puc assegurar que sempre

una

I redactava la crònica del partit de futbol del diumenge per l'emissió del

de Ràdio Reus". "M'agraden tots els esports. Les meves cròniques generalment
de minories, dels quals no en parlen els diaris. Unes cròniques de tipus

sòn dels esports

qranolleri, localista. Procuro parlar sempre dels qui
organitzen les coses, dels qui treballen... ".

no en

parla mal ningú, dels qui
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MEDALLES DE

El

LA

CIUTAT 2006

president de la Generalitat, Jordi Pujol,

GRANOLLERS

rep un

exemplar de Granollers, vila oberta, l'obra de referència

d'Amador Garrell I Alsina
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JOSEP

GARRELL

I

SOTO

Aquestes paraules resulten prou significatives, perquè Josep Garrell assumirà amb ex¬
traordinària convicció el paper d'observador ciutadà. El dipositari d'un pou d'anècdotes
i de records viscuts. Un home dels d'abans, en el millor sentit de

l'expressió. El cronista
lletra minúscula peró que dibuixa la fesomia
canvia de fesomia cada dia i accelera les seves transformacions.

d'aquella història quotidiana
humana d'una ciutat que

Defensor aferrissat del localisme
coneixem l'un

ens

Si

la

seva

ser

premsa,

al 1973 manifestava: "A Granollers

encara

l'altre I això dóna vivacitat al diari".

caracteritzar

d'associacions. Ell mateix
mena

en

en

Josep Garrell és la seva estimació profunda i incondicional
ciutat i la col·laboració desinteressada que sempre va oferir a tota mena

una cosa va

per

a

s'escriu

que

explicava

que aquest

compromís probablement responia a una
meu avi, Esteve Garrell I Escorsell. Va

d'herència familiar: "HI devia Influir molt el

escriptor I autor d'obres de teatre I segurament el primer periodista de Granollers.
jo tenia uns cinc anys I, de petit, sentia a dir que havia Intervingut en la

Va morir quan

fundació de societats

modèliques

a

la ciutat: el Casino I la Unió Liberal".

Esperonat per aquesta tradició, intervé

en

la creació de l'Esport Club Granollers, la Penya

Servós i la segona

dor i
a

en

època de la Penya Ferro. En aquestes entitats hi forma part com a juga¬
alguns casos també com a directiu. Les tasques de responsabilitat també el duen

assumir el càrrec de secretari del comitè del

Campionat de Futbol del Vallès Oriental.

Al mateix temps és

membre de l'Agrupació Sardanista i de l'Agrupació Excursionista,
cantaire del cor d'homes i secretari de la junta de la Societat Coral Amics de la Unió,
president d'AGEVO, membre de la Cooperativa de Consum La Vallesana i participa en la

fundació de les Joventuts Musicals i
Comissió

en

la

delegació comarcal d'Òmnium Cultural i de la

Pompeu Fabra.
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Fills i néts asseguren

la continuïtat de la nissaçj Garrell
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JOSEP

En l'Òrbita

GARRELL

I

SOTO

política, el seu sentiment nacionalista l'acosta a les files de Convergència De¬
Catalunya, partit del qual en fou un dels fundadors a la ciutat.

mocràtica de
Tot i batallar

molts fronts

la

vegada, Josep Garrell mostrava especial debilitat per
dues entitats locals: el Club de Ritme i el Casino. "Per la difusió de ia música de jazz; pei
magnifie cafè per poder-hi iiegir ia premsa, fer-hi tertúlia amb els amics o jugar-hi una
en

a

partideta de cartes o de dominó; per les nombroses activitats gue aculi;
biblioteca que no és divulgada i perquè em recorda i'avi Esteve i ei meu
estar molt vinculats. Ei

meu

ia important
pare, que hi van
per

germà fou un dels impulsors de Club de Ritme i

va

intervenir

personalment en ia històrica fusió de les dues entitats i'any 1958".
El més
gran

significatiu és adonar-se que la seva intensa faceta com a activista social i la seva
capacitat de treball es fonamentaven en la senzillesa i la humilitat. "Volia ser un bon

periodista,

de les activitats que

peró no he passat de ser un modest cronista de noticies
els conciutadans feien a ia ciutat". La discreció fou la seva divisa i,

molt

va

com

i'avi i ei

probablement,

"sempre havia sentit a
Així

no

ha de

manera com

El

seu

fer

un

tomb

compartir el pensament de l'Amador Garrell quan recordava
dir a casa que ia obsessió del pare era millorar Granollers".

sorprendre

havia viscut,

darrer gest ens

abans. Una

pare,

que

granollerí de socarel marxés de la mateixa
tranquil·lament i sense soroll.
gens que aquest

ho diu tot. Poques hores abans de morir

va

voler sortir de

casa

i

pels voltants de la Porxada. La mateixa plaça que el va veure néixer 87 anys
passejada feta i desfeta mil i una vegades. I, tot i així, sempre nova, sempre

diferent.
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Antigás
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MEDALLES

DE

L'excursionisme i el

LA CIUTAT 2006

viatge ja

van encomanar

GRANOLLERS

Tuni Jordana des de ben
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ANTONIA

Medalla de la Ciutat

a

la senyora Antònia Jordana I

JORDANA

I

ANTIGAS

Antigás

Granollers, 1933

En
en
a

reconeixement

la

trajectòria pública en defensa de la democràcia
l'època franquista, formant part de comitès de solidaritat, donant suport
a

seva

represaliades pel règim, i des de plataformes
antifranquistes.

persones

vitats
Per

l'impuls

que

ha donat

a

que

encobrien acti¬

la cultura de la ciutat, essent fundadora l'any

1956, juntament amb altres persones, de la llibreria La Gralla, la primera
llibreria cooperativa
a

tot

de Granollers, actualment

un

establiment de referència

Catalunya.

Així mateix, per

la

ciutat, ha estat

una

seva

implicació

en

la vida associativa i cultural de la

nostra

de les fundadores de l'Associació de Veïns Granollers

Centre i l'Ateneu de Granollers.
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ANTONIA

La

Tuni és la Tuni des de sempre.

cansada de l'eco que semblava

La Maria, la

produir-se

seva germana gran,

a casa entre

JORDANA

I

ANTIGAS

la va rebatejar ben aviat,

el pare Antoni, la

mare

Antonia i

la filia Antonia, acabada d'arribar.

ara

L'Antònia Jordana i

Antigás -la petita de tres

germans-

naixia

a

Granollers ei 26 de juny

de 1933, en ei si d'una família de marmanyers. En aquells dies els seus
pares compraven i
venien bestiar pels mercats, i amb ei temps acabarien estabiint-se i obrint una

polleria

plaça de la Muntanya. Les paraules de la
acostumava

ei

a

públic són

Els Jordana

dir. i

una

van

no van

no

carrer

són

absolut

encomanar

va

en

"qui veneja, manjuteja",

ja des de ben petita.

patir els desastres de la Guerra Civil

pròpia peli, de

manera que la
joventut felices; sobretot jugant
bàsquet i al tennis. Els seus records de la postguerra

gaudir d'una infantesa i

i més tard aficionant-se al

en

mare encara ressonen:

la

efecte. La vocació comercial i sobretot ei tracte amb

seu

herència que la va

benjamina de la família
al

tenir ei

a

en

una

blanc i negre.

Les aules de l'escola Pereanton i

Porcs, també foren testimoni del

posteriorment les de la Mestra Francesa,
seu

dinamisme i del

a

la plaça dels

tarannà

expansiu. Els col·legis
se'ls va estalviar perquè a casa el pare era "d'esquerres" i mai havia posat el
dins d'una església. Però mare i filla sí que anaven a missa amb regularitat, un fet
seu

de monges
peu

que a casa es vivia amb tota naturalitat.
En

un

temps amb ben poquetes distraccions i

el qual els joves disposaven d'unes
possibilitats de relació més aviat limitades, la parròquia representa un primer escenari a
l'entorn del

qual organitzar activitats,

La Tuni és un

anar

en

de colònies i

crear

cercles d'amistat.

esperit inquiet. No voldrà continuar estudiant i opta

per posar-se a
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ANTONIA

JORDANA

I

ANTIGAS

combinant el taulell del negoci

familiar amb una primera feina en unes oficines. I quan
arriba el moment d'independitzar-se mostra ben a les clares que Granollers se li ha quedat
petit: tria viure un any a Suïssa i també durant una temporada a Anglaterra.
A la

tornada s'obren

de formació ideològica que marcaran la resta de la
seva trajectòria vital. S'integrarà en petits grups
i organitzacions clandestines d'orientació
política i, més tard, formarà part de l'associació d'Amics de la Unesco, una plataforma des
de la qual s'organitzen xerrades i debats en una època orfe de partits i d'entitats partici¬
seva

uns

anys

patives. La trobarem als comitès de solidaritat, recaptant fons i proporcionant suport als
represaliats pel règim, així com també als nombrosos presos de la Marxa per la Llibertat

detinguts
tera

la Guàrdia Civil. Fins i tot també ajudarà membres d'ETA a creuar la fron¬
amb França. Una de les experiències que més la impressionaran és la compareixença
per

davant el tètric Tribunal d'Ordre Públic

D'aquells dies recorda

en

defensa d'un membre del PCI.

molt fragmentada, remoguda internament per ve¬
campals". També les reunions d'amagatotis i les corredisses davant els
Barcelona i a Granollers. En aquests anys de lluita antifranquista coneixerà molts
una esquerra

ritables "batalles

grisos

a

companys,

avui convertits

Significada pel

seu

en

figures polítiques rellevants.

decidit compromís, la Tuni esdevindrà

certs ambients

granollerins. A casa
però li ho toleraven. Ara, però, no troba

en

interessant el moment actual: "Llavors
molt que

diguin,

L'any 1966, en

ara

la gent jove

seva
a

encara

personatge prou conegut

intuïen aquestes activitats compromeses,

faltar

era una

un

gens

aquella agitació. Opina

necessitat,

ara

és més

és diferent. Penso que, per

té Inquietuds".

període especialment turbulent, és

quan sorgeix la idea de crear la Gralla,
neix amb la voluntat d'esdevenir quelcom més que una llibreria convencional. El somni
fa realitat gràcies a la implicació de la Marta Artigas, el Jordi Ouincoces i la Tuni, tres
un

que
es

que
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ANTONIA

amics que

tenien

en

comú el fet que provenien de grups vinculats

"Uns i altres havíem format part

de la JOC I de la JAC I

ens

JORDANA

a

I

ANTIGAS

moviments d'església.

unien

unes

Inquietuds més

culturals I catalanistes, de manera que ens va semblar que una llibreria a Granollers podria
funcionar". En Josep Verde i Aldea els redactarà una mena d'estatuts que reflecteixen

ja

la

seva

peculiar filosofia del negoci concebut

Dit i fet. Instal·lats al

nal, La Gralla

carrer

del Museu,

com a

focus cultural.

just al davant de la comissaria de la Policia Nacio¬

converteix efectivament

el

paraigües de tota mena d'activitats, un
d'esperit obert que una clientela fonamentalment jove de seguida es fa seu.
Els propietaris cedeixen el local per celebrar-hi reunions clandestines i sovint la Tuni haurà
es

en

establiment

d'intercedir per tal de defensar companys

detinguts. Es produeixen inspeccions policials,
s'aixequen atestats i també alguna citació força surrealista
per anar a declarar a comissaria. Tot plegat res excessivament greu en un país que viu la
lenta però irreversible agonia d'una dictadura.
retirades de llibres i revistes,

La Tuni continua

implicada

en

cia la societat inicial opta per

l'establiment. Gràcies
La Gralla

en

socis per

l'empenta del personal

format de cooperativa. Aquesta

parell de bons amics
a

a

moltes iniciatives i la llibreria se'n ressentirà. En conseqüèn¬
la separació, per bé que ella continuarà al capdavant de

-en

que

aleshores hi treballava neix la

fórmula

encara no estava

nova

molt estesa i

un

Joan Corbera i el pintor Paco Merino- acceptaran figurar-hi com

poder constituir-se

a

efectes legals.

Un altre aspecte

és el vessant comercial. Amb els pas del temps La Gralla ha fet el seu
vol, ha crescut, ha canviat de seu i s'ha transformat en una de les llibreries més grans de

Catalunya i un establiment de referència. El preu a pagar van ser anys molt durs, econò¬
micament força dramàtics i assetjats pels problemes financers. El mèrit rau en haver sabut
aguantar, sabent queja vindrien temps millors. La història de La Gralla és una història de
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ANTONIA

constància que encara

JORDANA

s'ha d'acabar aquí. D'aquí un temps m'agradaria

actuals

gana

tinguessin aquesta

jove la Tuni

va

viure durant
ambient

de fer més

una

Martinenc,

en un

rents

de la ciutat i sempre

zones

ANTIGAS

té il·lusionats els seus promotors: "No sé cap a on anirà el futur, però

hauríem de pensar que no

De

I

encara

coses,

de

no

que

els socis

quedar-se només amb això".

temporada al barceloní barri del Clot, prop del Foment
força de barri. De retorn a Granollers s'establirà a dife¬

s'ha sentit molt integrada en cadascun d'aquests entorns.
barri, i amb els veïns hem intentat organitzar

he trobat ambient de

"A tot

arreu encara

coses.

És clar que es dilueix l'esperit, però a Granollers encara queda una mica de nucli

de

poble,

Fins i tot els forasters t'ho diuen. A ml m'agrada sortir al carrer i anar

per sort.

dient "holal" i "adéul" i
Potser

a causa

m'agrada

xerrar

d'aquest caràcter sociable i afable, amb l'arribada de la democràcia la Tuni

substitueix l'ideari

polític més abstracte
des dels moviments veïnals, que tot just
dores de

amb la gent".

per

la concreció de les reivindicacions llençades

les beceroles. Així, serà una de les funda¬
la primera associació de veïns de Granollers, que de mica en mica anirà cedint

àmbits d'actuació

eren a

mida que

cada barri de la ciutat va tenint la seva representació. "Amb
legalització dels partits polítics ens va semblar un bon cami, però a la
llarga també vàrem tenir problemes perqué les associacions de veïns van ser el planter
a

la democràcia I la

del

qual es

van

nodrir aquests partits".

Els ciutadans amb fam de

participació social i de fer-se escoltar batallaren

seguir diverses millores socials,

com

per

tal d'acon¬

és el cas de les escoles bressol gratuïtes o en el camp

de la sanitat

pública. Tot i això la Tuni és del parer que "les associacions de veïns han estat
toves, han fet poc de corcó. De reivindicatives ho han estat poc. Al començar també érem
força gent I ara ens hem quedat amb la part folclòrica, però Intentem
per aixoplugar les activitats d'altres grups".
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que

també serveixi

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
«Medalles de la ciutat 2006: Ramon Casanovas i Tresseras, Josep Garrell i Soto, Antònia Jordana i Antigas, Anna M. Palé [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

ANTONIA

Al 1984 la creació de l'Ateneu de Granollers respon a

da, amb
de fer

JORDANA

l'anhel d'establir

un

I

ANTIGAS

espai de troba¬

ànim juganer i també un punt d'egoisme sa: "La idea és que ja estàvem tips

un

l'altra gent i voliem fer una cosa per passar-ho bé nosaltres. Però costa,
perquè de seguida tothom cau a pensar com es pot fer per atreure més gent i aleshores
coses

per

hem de tornar

a

recapitular...".

Lectora voraç,

apassionada de les exposicions, amant del cinema, bona viatgera i encara
conserva ben viva la guspira de la curiositat als ulls. D'una
manera o altra està implicada amb entitats com l'Associació d'Amics de l'Àfrica, la Coor¬
dinadora per la Pau i la Solidaritat del Vallès Oriental o la Plataforma Aturem la Guerra.
millor conversadora... la Tuni

I

ara

potser no balla tan com quan era jove, però tampoc no es perd moltes de les prin¬

cipals cites del calendari festiu local: la Festa Major, el Carnestoltes, la fira de les Golfes,
les Delícies de Nadal, la Festa del Vi, la Castanyada... Ha tornat als carrers i places de la
infantesa per no deixar de relacionar-se amb la seva gent. Persones com ella, excel·lents
ambaixadors, fan bona la consideració de Granollers com a vila oberta, la ciutat viscuda
com

una

aventura col·lectiva. I la millor prova

xements: "Hi ha

que

donessin

seva

actitud, refractària als reconei¬

gent que personalment té una trajectòria meritòria. Jo en canvi tot el

he fet ha estat
a

és la

en grup, a

l'Ateneu

o a

nivell molt col·lectiu. M'agradaria

I'Associació de Veïns

perquè si

sempre

que aquesta

he fet

perquè estava en colla".

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
«Medalles de la ciutat 2006: Ramon Casanovas i Tresseras, Josep Garrell i Soto, Antònia Jordana i Antigas, Anna M. Palé [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

coses

medalla la
és ben bé
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Anna M. Palé i Llavina
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ANNA

Medalla de la Ciutat

a

M.

PALÉ

I

LLAVINA

la senyora Anna Maria Palé i Llavina

Granollers, 1927

En

reconeixement

a

la

seva

tasca de

desenvolupament dels serveis municipals
del primer ajuntament de la

de Salut Pública i Serveis Socials. Va formar
part

democràcia recuperada,
va

ocupar un càrrec de

l'any 1979,

essent una de les primeres dones que

responsabilitat política

a

la ciutat. La

seva

gestió

va

permetre la creació del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències
-CAS-, el Centre de Salut Mental i el Consorci per a la Defensa de la Conca
del Besòs. També

de les promotores de l'Associació pro Integració
de les Disminucions del Vallès Oriental (AIDVO).
També per

la

va ser una

seva

reconeguda trajectòria social i les

la tasca assistencial de la Parròquia de Sant Esteve i

seves

en

aportacions

organitzacions

en

com

Càritas, de la qual fou presidenta entre 1972 i 1979.
Així mateix, per

la

participació en nombroses entitats i associacions ciu¬
Roja, l'Observatori de la Salut Carles Vallbona, l'Ateneu de
Granollers, l'Hospital General de Granollers o l'Associació de Dones Demà,
de la qual és fundadora.
tadanes

com

seva

Creu
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MEDALLES

DE LA CIUTAT

L'Anna Maria i el seu marit

2006

GRANOLLERS

Lluís el dia de l'estrena del banderí de l'Esbart Dansaire, el 1948
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ANNA

El

22 de desembre del 1927,

el dia de la Rifa de Nadal, l'àvia Gília

va

M.

sortir al

PALÉ

carrer

I

LLAVINA

exclamant "Hem

tret la

segona!, hem tret la segona!". En realitat la fortuna els havia passat de llarg però, en compen¬
sació, aquell dia havia nascut el seu segon nét, l'Anna Maria Palé i Llavina. Quatre anys abans l'havia

precedit el

seu

germà Pere.

Curiosament la coincidència amb l'ambient nadalenc

especials, ja
De pare

que acostuma a

barceloní i

mare

no

transforma els

festejar-los amb austeritat i

granollerina, l'Anna Maria

va

sense gran

seus

aniversaris en esdeveniments

cerimonials.

gaudir d'una infantesa i

una

adolescència fe¬

lices, encomanada pel

seu tarannà sempre positiu. De ben jove va ingressar a l'Orfeó Femení fundat
pel mestre Josep Maria Ruera, gaudint de la oportunitat de cantar al Palau de la Música Catalana en
una

jornada inesborrable. També fou membre de la Societat

popular

cor

Coral Amics de la Unió, formant part

de Can Mariano.

Els anys de formació resultaran

Caganers (anomenat així

per

una

mica moguts. Després d'un breu pas per l'anomenat Col·legi dels

la curta edat dels

seus

alumnes),

es

traslladarà

a

l'escola de les Carmelites

fins l'esclat de la Guerra Civil, i amb posterioritat completarà els seus estudis als
ríode que

del

la marcarà especialment. D'aquells dies guarda

i sobretot d'uns mètodes

la memorística i

en

un

Col·legis Nous,

record especial de molts dels

d'ensenyament més integrals i de caire humanista,

la buida acumulació de xifres i dates. "Em

va

no

semblar que

un pe¬

seus mestres

tan fonamentats

en

allà descobria la realitat

de la vida".
El

seu

record més penós es remunta al dia que va morir

la

seva mare, quan

ja

era

casada. Per

a

ella

va

representar una pèrdua encara més dolorosa que el drama col·lectiu de la guerra, viscut quan era molt

petita i
El

sense

adonar-se'n

massa.

país i la societat vivien aleshores

una

època molt repressiva

en tots

els aspectes, amb el temor convertit
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MEDALLES

Els

DE LA CIUTAT

2006

GRANOLLERS

regidors Anna M. PaléiJoan Martí Torras flanquejant l'alcalde, Rafael Ballús. Primer ajuntament democràtic

(1979). Foto: Pere Comellas
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ANNA

en una

eina de control social. Tot i que

opressiva

no

la plàcida lleugeresa de la joventut feien

resultés tan feixuga. "Tot i que jo potser ja tenia

sortir I fer la nostra. Les dones soles
En aquest context

ganitzaven al

seu

depriment,

un

no

entraven

a un

dels espais de sociabilitat

era

fer

bé

que a casa no eren

Amb els anys es

un

temps

en

farà més inconformista, aprendrà

què les necessitats

Social, l'Anna Maria i altres dones
ment

a

0

tent

s'hl
Els
ella

eren

seva

peremptòries i

tractaven

facilitar donacions

intercedien amb els metges per

sense recursos
no

un

cafè,

no era

ben vist".

l'església i les diverses activitats

Tesglésia. SI

pujaren aquest ambient d'espiritualitat,

llibertat personal. Fent-se la seva pròpia vida.

d'alleugerir tota

tal

per comprar

"L'església,

a

existia la cobertura de la Seguretat

encara no

mena

de problemàtiques greus

casos

com

bona¬

de tuberculosi registrats a la ciutat.

menjar, tramitaven ajudes i subvencions oficials

que anessin a visitar a domicili a les persones més desassistides o

de Granollers i rodalies. Elles arribaven allà

hi arribava.

que s'or¬

destriar el gra de la palla, espigolant d'aquí i d'allà, de¬

podien. Des de problemes d'insalubritat fins als darrers

També s'ocupaven de

situació

especialment religiosos però sí molt tradicionalistes.

fugint les actituds dogmàtiques i trobant el sentit de la
En

LLAVINA

que aquesta

voltant. "A mida que m'anava fent gran no podia anar enlloc més que a

volia sortir de casa, havia de ser per anar allà". L'Anna Maria va
per

I

esperit més lliberal, les dones no podíem

un

bar per

PALÉ

M.

través de Caritas, és la

on

la

municipalitat

o

que se'n preocupava.

l'administració compe¬
Amb l'Ajuntament

no

podia comptar".

casos extrems en
un

marcat sentit

una certa

els que va

haver de fer el cor fort són incomptables i contribuiran

a

desenvolupar en

pràctic: "Però tampoc no t'hl pots Implicar a fons, hl ha d'haver un distanciament,

Inconsciència, perquè sl

no et

trobes Immersa dins el problema. Cal fer les

coses,

però

no

pretendre fer miracles".
Més enllà de
mica

l'aspecte estrictament religiós descobreix la tasca assistencial de la parròquia i de mica en
s'implica en múltiples organitzacions com Cristians pel Socialisme o Càritas, de la qual n'arribarà
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MEDALLES DE

LA CIUTAT 2006

L'Anna Maria amb la Francesca

GRANOLLERS

Martin i la Rosa Ribas, ambdues desaparegudes. Foto de tot
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el consistori. Any 1987

ANNA

ser
ne

presidenta entre el 1972 i el 1979. "Llavors

I

LLAVINA

l'església podies desenvolupar aquesta part dlguem-

a

més social".

Totes aquestes

terior pas a

experiències

van

contribuir

la política municipal. Un dia

a

"macerar" l'Anna Maria Palé i possibilitaran el seu pos¬

va tenir una mena de "revelació" quan, a

barceloní, és testimoni d'una de les primeres manifestacions d'esquerres
Aleshores

adonar-se que

va

les reivindicacions socials

col·legi..."-coincidien exactament amb el

un

PALÉ

M.

anys

70 aquest compromís la durà

a

que

que envaïen

la via pública.

feia aquell col·lectiu de gent -"un hospital,

ella també reclamava cada dia

que

bord d'un tramvia

formar part de la Marxa

per

la Llibertat

o

a

Granollers. A mitjan

del Grup d'Acció Directa

No Violenta Antimilitarista.

L'Anna Maria
A

va

aprofundint més i més

finals de la década dels 60 fan la

seva

en

aquestes tasques, sempre formant part del Consell Pastoral.

aparició les primeres assistents socials i és aleshores

quan pren

definitivament consciència. Descobreix que cal lluitar per tal que tots
aquests esforços que aleshores
eren

considerats

com

la

nova

com

obres de caritat

es

transformin

en

veritable

justícia social

en un estat de dret. 0

visió social diu: "no s'ha de donar el peix, sinó ensenyar a pescar". "Per mi això va ser una

descoberta meravellosa".
Tot i la

seva

hiperactivitat

de setmana amb el

seu

encara va

saber treure temps

marit. Lluís Bellavista, i la

seva

per

fer

un munt

d'excursions i sortides de cap

colla d'amics. Els aplecs sardanístics tampoc no

hi faltaran.
Per

espai de vint-i-cinc

anys

el matrimoni regentarà

compaginar l'activitat comercial diària amb la
estava feta per a
uns

En

anys més

una

seva

encara

més

a

la

aquells dies Anna Maria Palé multiplica el

seva

seu

carrer

d'Anselm Clavé, tractant de

vinculació amb Càritas. Però la vida botiguera no

ella. La desafortunada desaparició del

tard l'abocaran

tintoreria al

seu

marit al 1979 i el tancament de la tintoreria

vocació.

activisme, mantenint

contactes amb Creu
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Roja i altres

MEDALLES

Durant

una

DE

LA

CIUTAT 2006

GRANOLLERS

actuació amb la coral dels Amics de la Unió

a

l'Hospital de Granollers

en
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1985. Foto: Antonio Alcalde

ANNA

M.

PALÉ

I

LLAVINA

organitzacions i serveis de prevenció. Paral·lelament formarà part de l'Associació de Veïns de Granollers,
des de la qual s'impulsen tota mena de reivindicacions ciutadanes, com ara la
preservació dels edificis
històrics de Can Pedrals i de Can Puntes -posteriorment convertits
reclama la continuïtat de les escoles bressol

públiques

o

en

equipaments municipals-, i

es

la creació d'un servei de planificació familiar.

Quan s'acosten les eleccions municipals diferents formacions polítiques la festejaran
perquè s'incorpori
a

les

llistes. Finalment i

seves

després d'estudiar detingudament tots els

optant per la candidatura del Partit Socialista,
cisió d'afiliar-se

com a

militant. En certa

en

electorals acabarà

programes

qualitat d'independent. Però al 1983 prendrà la de¬

s'ho

plantejarà com un intent per tractar de gestionar
directament els ajuts socials pels quals sempre havia batallat. Sent el deure de
participar: "Del que sí que
vaig estar segura és
A la

casa

meres

havia de triar:

o

quedar-me

en

en

equip i la

principalment
crement de

La

seva

vers

els

l'atenció

a

seva

programes

en

per crear

Amb ella s'inicia el
com

regidories de Salut

grans

a

la dona i l'in¬

oblidats.

la creació del CAS, el Centre d'Atenció i Seguiment a les DroTambé serà

una

Integració de les Disminucions del Vallés Oriental (AIDVO) i

propicia l'acord

de les pri¬

l'àmbit de la salut i de la prevenció s'orientarà

i als malalts mentals, els
en

política".

en una

de tractament de les toxicomanies, l'atenció integral

la gent gran

godependències i el Centre de Salut Mental.

anar

ser- o entrar en

una nova manera de fer les coses.

innovadora planificació

gestió resultarà fonamental

Socials tal i

podia

ocupar un càrrec de responsabilitat. D'aquesta manera assumirà les

Pública, Consum i Serveis Socials, inaugurant tota
El treball

a casa -que no

formarà part del primer consistori democràtic, l'any 1979, convertida

gran

dones

que

manera

l'Hospital de Dia

per a

en

de les promotores de l'Associació Pro

la

seva

darrera etapa com a regidora

Malalts d'Alzheimer.

desenvolupament i la coordinació globals dels serveis de Salut Pública i de

els coneixem avui dia. "Va

ser

molt engrescador, perquè

gairebé del

fent moltes coses".
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no res

Serveis

s'ha pogut

MEDALLES

DE

LA CIUTAT 2006

GRANOLLERS

Acompanyant l'alcalde, Josep Mayoral, i el conseller Joaquim Nadal al barri de Can Bassa, en 2006
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ANNA

Impulsa els

programes

del Pla per a la

de prevenció de risc social

en

igualtat d'oportunitats i el Protocol

joves i infants i participa activament
contra la violència de gènere.

de les fundadores de l'Associació de Dones Demà, una entitat pionera que
i

oportunitats entre

PALÉ

M.

lluita

I

en

LLAVINA

la redacció

Al 1991 esdevé

per

una

la igualtat de drets

sexes.

Paral·lelament també s'implica en les primeres actuacions mediambientals, que es concretaran en la cre¬
ació al 1988 del Consorci per a

la Defensa de la Conca del Besòs, del qual n'és la primera presidenta.

Al 1999 decideix abandonar la

política activa peró

associacions ciutadanes, que compagina
tària de

no pas

la

amb la dedicació al

seva

seu

participació

nombroses entitats i

en

fill Francesc i el

seu

nét Genis. És volun¬

l'Hospital de Granollers, col·labora amb la Creu Roja, l'Observatori de la Salut Carles Vallbona,

és membre de l'Associació de Veïns de Granollers Centre, de l'associació AIDVO, dels Amics de
i de

l'Ateneu, i

ideari. És el
per

cas

no

dubta

en

implicar-se

en totes

l'Agrupació Sardanista, dues de les
parar

aquelles iniciatives puntuals que connecten amb el

de les concentracions de protesta contra

la Plataforma Aturem la Guerra. També

conserva

seves grans

l'Àfrica

els

dèries,

seu

l'ocupació del Líban organitzades recentment
seus carnets

per

bé

que

de

l'Agrupació Excursionista i de

el més li agrada

es

relacionar-se i

no

quieta.

Bé per

pròpia iniciativa

o

bé pel fet d'haver estat cridada -"a mi em

costa més dir que no que

dir que

si"-, sempre li ha agradat estar implicada en tota mena d'iniciatives: "A mi m'agrada ficar-me en tot.
M'és molt dificil 'cremar-me'

perqué tot m'il·lusiona. La clau està

en ser

realista i

no

pretendre que ho

solucionaràs tot".
Potser el

seu secret rau en unes

llunyanes classes de ioga de les quals

d'aquella experiència d'autoconeixement

va

aprendre

que a

va treure

molt de profit. Arrel

la vida és essencial aturar-se... i reflexionar

sobre cap a on encamines les teves passes.

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
«Medalles de la ciutat 2006: Ramon Casanovas i Tresseras, Josep Garrell i Soto, Antònia Jordana i Antigas, Anna M. Palé [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
«Medalles de la ciutat 2006: Ramon Casanovas i Tresseras, Josep Garrell i Soto, Antònia Jordana i Antigas, Anna M. Palé [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Congregació de les Germanes
Carmelites de la Caritat-Vedruna
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CONGREGACIÓ

Medalla de la Ciutat

En

DE

LES

GERMANES

la Congregació

a

reconeixement

a

la

CARMELITES

DE

LA

C A R ITAT-V E D R U N A

de les Germanes Carmelites de la Caritat-Vedruna

seva

tasca de

volontariat, servei assistencial i

acom¬

panyament espiritual de les persones malaltes i de les capes socials més
desafavorides, i a la seva intensa activitat en l'àmbit educatiu i a favor del
benestar. La
és present a
Inicien la
el pas

Congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat-Vedruna
Granollers des del 1855.

seva

activitat tenint

cura

de les persones

malaltes i dels infants. Amb

del temps, les necessitats de l'Hospital de Granollers s'amplien i les

Germanes Carmelites col·laboren
sanitària del centre.

en

Actualment, la

la dinamització i coordinació de l'activitat
seva tasca

és present a la residència de la

gent gran i al servei religiós de l'Hospital.
Així mateix, en l'àmbit

Carmelites Vedruna
del

carrer

educatiu, generacions d'exalumnes agraeixen

l'ensenyament rebut des del 1859 fins al 1987,

Guayaquil.

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
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a

a

les

l'escola
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CONGREGACIÓ

Joaquima

DE

LES

GERMANES

CARMELITES

DE

LA

C A R I TAT-V E D R U N A

de Vedruna és la fundadora de la Congregació Religiosa que duu el seu nom: les
seu projecte va veure la Hum a Vie al 1826.

Germanes Carmelites de la Caritat-Vedruna. El

Joaquima

era una dona peculiar, en certa manera avançada al seu temps. Una barcelonina
de classe benestant que havia gaudit d'educació a casa seva, i
que abans de fer-se religiosa
s'havia casat a la capital osonenca i havia estat mare d'una família nombrosa amb nou fills.

Després d'enviudar prematurament als 33 anys, la seva motivació serà la de conviure amb
la gent més desafavorida i tractar d'ajudar-la.
Aquesta circumstància explica un dels aspectes més innovadors d'aquesta congregació creada
per tenir cura dels malalts pobres i les persones més necessitades: el propòsit de Joaquima
de Vedruna també serà el d'educar les
en

què aquestes

eren

nenes

i instruir la dona del

seu temps, en una època
molt marginades i apartades de la formació i el coneixement.

Les Carmelites assumien amb modèstia la

responsabilitat de

els fonaments: ensenya¬
llegir i a escriure, a cosir, planxar i brodar i a fer altres feines bàsiques de la llar. Eren
aspectes tan deixats de banda que la seva tasca aviat es va revelar com una necessitat
posar

ven a
uns

social.
Els malalts i les dones
que

simultaniejaran als

Amb el pas
de la

els dos centres d'atenció de les Carmelites

seus centres

del anys la congregació

i també visitant les
va anar

península i després més enllà de les

conformen
a

seran

unes

2.400

ampliant el
seves

religioses escampades

cases

seu

Vedruna, dues

comeses

particulars.

radi d'acció, primer en l'àmbit

fronteres. A hores d'ara la comunitat la

per tots

els continents, 500 de les quals viuen

Catalunya.

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
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La germana

Flora Costa i un infermer de l'Hospital,

a

la dècada dels 60
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CONGREGACIÓ

Tûtes les germanes

DE

LES

GERMANES

DE

LA

C A R I TAT-V E D R U N A

béns. Posen els respectius sous en comú i viuen
pressupost ajustat. El fons sobrers els aporten a la congregació, des d'on es
gestiona el finançament de projectes i obres socials.
d'acord amb

comparteixen els

CARMELITES

seus

un

L'anomenat carisma és allò que

la

guren
En el

seva

distingeix una congregació d'una altra, els trets
identitat distintiva i aquells que es projecten de portes enfora.

de les Carmelites Vedruna el

que

Cónfi-

segell distintiu el constitueixen tres divises, tres
branques d'un mateix tronc: pobres, expressat amb un estil de vida auster i compartit, fra¬
ternes i orants. Són persones contemplatives, de silenci, amb una intensa vida interior a la
recerca de la pau i l'harmonia. I alhora amb un fort sentit evangelitzador viscut a partir del
cas

seu

seu

compromís laboral exercit des de diferents plataformes. "Som

poc

rígida i,

en

congregació molt
canvi, molt dinàmica i oberta. I sempre se'ns ha respectat molt. Mai se'ns ha
una

tallat les nostres iniciatives".
La

Congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat-Vedruna és present a Granollers
aquells dies la ciutat disposava al carrer dels Caputxins d'un centre benèfic

des del 1855. En

d'acollida de transeünts, gent
namentalment s'alimentava
Era

un

moment de la història

els cóneixem

eren una

Aquell

Granollers

de
a

La

a

any a

manera

que

realitat
van

pobre i també orfes, però senzill i amb moltes mancances. Fo¬
les persones sense recursos, se'ls rentava i se'ls confortava.
en

el

qual la sanitat pública

ó

els serveis sócials tal i

cóm ara

cómpletament desconeguda.

arribar notícies de l'activitat de les Carmelites Vedruna

les autoritats locals

van

prendre la determinació de sól·licitar el

seus

a

Vic,

serveis

la ciutat.

petició fou acceptada i de seguida

es va

establir

nitat, autoritzada per Paula Deipuig -la segona

la capital vallesana una primera comu¬
responsable de la Congregació i persóna de
a

Riobò Clavell, Carles; Monja Peña, Paco (2006)
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CONGREGACIÓ

DE

LES

GERMANES

CARMELITES DE

confiança de Joaquima de Vedruna-, Aquesta primera comunitat

LA

C A R I TAT-V E D R U N A

va estar

formada per tres

germanes.

Aquestes religioses tenien cura dels malalts, de les persones ingressades en el rudimentari
hospital local i també dels nens petits. Els registres d'aquella època parlen de xifres molt
modestes, amb només uns quinze o setze malalts ingressats.
Arran de la satisfactòria col·laboració amb les germanes,

l'ajuntament granollerí opta per
ampliar la presència de la Congregació a la ciutat a través del vessant formatiu. D'aquesta
manera al 1859 les monges també es fan càrrec de l'escola de nenes, ubicada
primer a l'antic
hospital i amb posterioritat a una casa de la plaça Major. Al 1886 s'inaugura un nou edifici,
al carrer de Guayaquil, que esdevindrà ja seu definitiva. Un centre també molt
petit i modest
però que de mica en mica -a través de donacions o bé adquirint les finques adjacents- anirà
ampliant-se i creixent

en

El vincle de les germanes

dimensions i capacitat.
amb el

marcat per

Hospital de la carretera de Cardedeu sempre ha estat
la continuïtat, fins i tot durant la Guerra Civil, quan el centre s'organitza com

hospital de

sang

nou

i algunes germanes opten per restar-hi.

Aquest estret lligam no és pas un fet excepcional per les Carmelites Vedruna. Hi ha força
experiències semblants arreu del país, i encara més antigues en el temps, com els viscuts a
poblacions com Olot o Solsona.
Tanmateix, la

labor ha anat adaptant-se,

sintonia amb els temps. De ser la comu¬
nitat que prestava la totalitat del servei assistencial (i també s'ocupava de l'administració,
l'alimentació, la neteja, la bugaderia i l'horta...) el seu paper s'ha anat reduint a mida que
les

seva

en

exigències augmentaven i el centre s'anava professionalitzant.
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CONGREGACIÓ

Aquest procés

DE

LES

GERMANES

CARMELITES

DE

LA

C A R ITAT-V E D R U N A

endegar-se decididament al 1967-68, quan l'Hospital rep cada cop més
pacients i es fa palès que les germanes que hi treballaven com a infermeres -encapçalades per
Pilar Castellanos i Fina Hernández-ja no poden assumir més
responsabilitats. Aleshores fan

veure

va

als membres del Patronat que

El creixement

urgeix impulsar

una

progressiu que ha viscut l'Hospital ha dut

profunda reorganització interna.
a

les germanes

a

viure immerses

dinàmica constant, preguntant-se en les diferents etapes que
han viscut cap a on
havien de dirigir la seva activitat. En els darrers
temps el seu paper es caracteritza per una

en una

mobilitat

gran

o

itinerància, i s'han

anat

orientant, segons les seves pròpies possibilitats, a
esperit fundacional. És per aquest motiu que avui

les necessitats que més responen al seu
col·laboren en diverses tasques de voluntariat i són presents en
qualitat d'infermeres a la
residència de la gent gran i al servei religiós de l'Hospital. Mostren una dedicació molt
espe¬

cial

a

l'acompanyament espiritual dels malalts

terminals, i atenent també el

seu

Eidels al criteri de la congregació o bé per
curen

assumir les tasques

A hores d'ara el nucli

que

ho desitgen, especialment

en

situacions

entorn familiar.

opció personal, les Carmelites Vedruna

sempre pro¬

més ingrates, atenent aquelles capes socials més desafavorides.

religiós

l'Hospital està conformat per deu germanes, una d'elles cente¬
actiu, cinc jubilades i que presten servei de voluntariat a la residència, al servei
la cuina, i una altra educadora treballa a CINTRA, institució de diferents congregacions

nària. Tres són

a

en

religiós i a
religioses que actua

en

el Raval de Barcelona i té

cura

En l'àmbit educatiu l'escola també ha viscut la

de l'escolarització dels

seva

nens

del

carrer.

pròpia evolució, igualment marcada

pels canvis.
Durant bona part

dora

va

estar

de la

en mans

seva

història, quan el centre tenia també

de les germanes,

un

internat, la tasca educa¬

però d'ençà el 1965 la plantilla s'amplia amb molts

professors seglars.
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MEDALLES

El ritual del

DE

LA CIUTAT 2006

GRANOLLERS

pastís durant la festa del 150è aniversari, celebrada a la Rectoria

de la Parròquia el 2005
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CONGREGACIÓ

De

fet,

un

DE

LES

i

aprendre

a

pertanyin
sumar esforços

i l'Escola Vedruna
Al 1987 i
acord

CARMELITES DE

dels actius d'aquesta comunitat és la

persones, tot i que no
ons

GERMANES

en

sOn

una

seva

capacitat

per

LA

C A R ITAT-V E D R U N A

col·laborar amb d'altres

l'àmbit religiOs. Es tracta de reconèixer les pròpies limitaci¬
en profit del bé comú. L'exemple de l'Hospital de Granollers
a

molt bon prova.

de la

impossibilitat de mantenir la direcciO, la congregado subscriu un
pel qual l'Escola Vedruna passa a mans de l'Escola Pia en un procés de fusiO dels dos
a causa

centres cristians.

A hores d'ara són quatre

les germanes que hi resten i viuen

en una casa al costat del centre

perquè totes estan ja jubilades. Reparteixen el seu temps entre les visites a la presó de Quatre
Camins, la fundació Antònia Roura o treballs d'acompanyament de persones malaltes i de gent
gran a

domicili. També

van

tenir

un

paper

molt destacat

en

el naixement de la Coral Albada.

Educació i benestar. Dos àmbits prou transcendents i que també resulten molt

gratificants i
proporcionen àmplies satisfaccions. Generacions d'exalumnes, persones anònimes i famílies
senceres agraeixen a les Carmelites Vedruna
l'ensenyament rebut o bé l'acompanyament i
el consol aportats
I

especialment

de la història

de

manera

desinteressada i

el moment

en què més ho necessitaven.
transmissió
d'uns
valors
d'estimació
de
per la
i
col·laboració en un moment

en

ple de contradiccions.

De ben segur que

el punt àlgid i més emotiu d'aquesta llarga trajectòria

desembre de 2005, amb motiu dels actes de commemoració dels 150
anys
Vedruna a la ciutat de Granollers.
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