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ciutat és la gent.

Abans que paisatge urbà, són les persones qui conforma la nostra
cultura, un patrimoni comú. Totes i tots en major o menor grau fem apor¬

identitat,

una

tacions

aquesta col·lectivitat. Tothom hi és necessari. Tanmateix hi ha persones que

a

destaquen

la seva trajectòria, la seva constància o la rellevància dels
esdevenen un referent, que marquen camí.

per

persones que

seus actes.

Són

És per aquest motiu que, per tercer any consecutiu, l'Ajuntament, a proposta de la Junta de
Portaveus, concedeix la Medalla de la ciutat
per una

com a

reconeixement i agraïment del municipi

actuació o un conjunt d'actuacions que han tingut un relleu extraordinari

han servit per

al progrés i el benestar de la ciutadania. És

homenatge

homes, dones i entitats que
treball, el compromís cívic i el sentit de la convivència.
retre

a aquests

Aquest any l'Ajuntament de Granollers,

en

una

ens

o que

de les nostres obligacions

han transmès valors

com

el

sessió plenària del 27 de novembre de 2007 i

per acord unànime, ha decidit guardonar Jordi Icart (a títol pòstum). Mercè Riera, el Club
Atlètic Granollers, el Club Bàsquet Granollers i l'Esbart Dansaire de Granollers.
En

aquesta publicació que teniu

persones
persones

les mans es recullen les trajectòries d'aquestes dues
i tres entitats a partir dels testimonis aportats pels protagonistes mateixos o per
molt properes que hi han fet aportacions significatives.

El buit deixat per

falta,

un

a

Jordi Icart ha estat immens. En Jordi

era un

Sempre hi

l'hora de la decisió, quan calia determinació i temprança; a l'hora del
calia esforç i tenacitat; a l'hora de la descoberta, quan calia lideratge i
l'hora del projecte, quan calia rigor i coneixements.

era: a

treball dur, quan

serenitat,

fantàstic solista i, quan feia

home orquestra.

o a
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Durant tants anys

de president de l'Agrupació Excursionista,

ment, sense fer soroll, a la
donava

ens

les
I

sempre

refrescant trobar-lo. Amb el

seu

somriure

paraules justes, desprenent generositat i compromís
porositats de la seva pell.

Un

compromís intensíssim amb la ciutat:

en

Jordi

estimava extraordinàriament Granollers i el
per

discreta¬

era, segur que

exempt de timidesa, amb la

no

les

paisatge i

va ser

bè.

als ulls, amb les

que

ho

d'un anonimat impossible perquè la seva presència

confiança i seguretat. Tothom el buscava amb la mirada; si hi

coses anaven

era

recerca

la gent del

seu

era un

per

franquesa
cadascuna de

militant de Granollers,

un

home

país, apassionat per la natura, pel
país. I des de l'excursionisme treballava per construir un
seu

futur millor.
En Jordi

va marxar

sobtadament amb

motxilla

plena de projectes per a l'Agrupació
Granollers. En cadascun d'aquest projectes, en cadascuna d'aquestes
per sempre més la petja d'en Jordi.
una

Excursionista i per a

iniciatives,

veurem

De la Mercè Riera vull destacar el

que passen un

compromís amb les persones necessitades, persones
mal moment econòmic, que tenen la salut minvada o que estan mancades
seu

d'afecte i d'autoestima.
La realitat que

avui és el Xiprer va

projecte personal de la Mercè, amb el
suport del seu marit, l'enyorat Xavier Quincoces, i ha anat creixent durant aquesta dècada
gràcies al treball de moltes altres persones, els voluntaris i voluntàries, que han tingut
l'oportunitat de

comprovar

començar com un

l'experiència recíproca

que suposa

donar-se als altres.

La Mercè ha tirat endavant el

posant a davant les seves
els

Xiprer des d'una situació familiar gens fàcil, sempre decidida,
fortes conviccions personals. Li reconeixen la seva tasca tots

qui gràcies a la seva ajuda aconsegueixen superar una situació personal complicada.
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les empreses i els professionals que han constatat la necessitat

les
ha reunit coratge i vocació

i els resultats que se n'obtenen. Ara toca que els granollerins i

granollerines també retem homenatge a aquesta dona que
de servei als altres. Sens dubte, gràcies al Xiprer, que ella ha impulsat, la nostra societat
és

una

mica més

justa i solidària.

Complir 75 anys no és una fita fàcil d'assolir per a una entitat. Celebrar aquest aniversari vol
dir que necessàriament al darrere hi ha hagut gent que hi ha dedicat hores i hores. Apas¬
sionadament, desinteressadament, fent ciutat. Contribuint a articular la nostra societat.
principis dels anys 30 un alè especial debia inspirar la ciutat, represa la democràcia,
reinstaurada la República es vivien,-de ben segur-, temps d'una intensa activitat cívica.

A

L'esport i la cultura popular en van ser clars exponents.

de futbol del carrer de Girona, seu de l'Esport Club Granollers, hi naixien no¬
pràctiques esportives. S'hi jugava per primera vegada un partit de bàsquet. Un partit
disputat per un equip femení. Avui, un esport ben arrelat a la nostra ciutat. Carrer Girona,
En el camp

ves

pista rosa, pati dels Escolapis, el nou pavelló i la nova instal·lació del carrer Girona han
com

el club formava

vist

esportistes i persones. Situacions doloroses com l'accident de 1955

que ens

la presència a la màxima categoria de l'Estat, són fites d'un camí
condueix fins al magnífic moment que viu avui l'entitat.

El Club

Bàsquet Granollers ha demostrat la seva confiança en el futur. Així es reflecteix

i

episodis brillants

en

els actes que

com

s'han anat celebrant per commemorar els seus primers 75 anys de vida.

conformen el Club aquesta temporada, la vitalitat
planter de jugadores i jugadors i la seva pràctica a les escoles.

Així ho corroboren els 25

del

seu

El Club és

fet

una

equips

que

aventura col·lectiva en la

qual han intervingut moltes persones que han

possible la celebració d'aquest aniversari.
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El Club Atlètic Granollers ha

nents, una

tingut, a més de les trajectòries individuals dels seus compo¬
presència activa a la nostra ciutat. L'empenta de la seva gent ha fet possible

Granollers hagi estat

al capdavant en instal·lacions atlètiques. L'estadi, amb
la pista de cendra primer i amb el tartan i la tribuna coberta després, han permès la cele¬
bració d'importants esdeveniments. Alguns dels quals de rellevància internacional com el

que

sempre

Gros Ciutat de Granollers amb més de 40 anys

dóna suport a

la Mitja Marató,

promou

de vida. A més, el Club Atlètic Granollers
l'atletisme a través del seu planter i, amb una nova

realitat, la Milla Urbana de Granollers, demostra la vitalitat de què gaudeix: un excel·lent

bagatge

per a un

futur prometedor.

L'Esbart Dansaire de Granollers viu
aniversari. Els darrers
lladores joves,

un

moment

dolç coincidint també amb el

seu

75è

espectacles que ha creat, que han anat atraient més balladors i ba¬

i les actuacions dins i fora de Granollers confirmen la bona salut de l'Esbart,

gràcies a l'impuls i al treball constant dels qui

l'aportació d'aquesta
popular i tradicional.
M'agrada especialment veure la vitalitat dels veterans de l'Esbart que ens recorden, amb
la seva empenta, la història de l'entitat en la qual s'ha de destacar el paper que ha jugat
com

sempre

entitat

a

el recordat
En

creuen en

la difusió de les danses tradicionals catalanes i de la cultura

Josep Sala.

definitiva, retem

homenatge merescut al Jordi, a la Mercè i a totes aquelles persones
que, d'una manera o altra, han contribuït a forjar la història del Club Atlètic, del Club
Bàsquet i de l'Esbart Dansaire. A tots ells, el nostre agraïment i reconeixement públics.
un

Josep Mayoral i Antigás
Alcalde de Granollers

Granollers, desembre de 2007
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El petit dels Icart era bon dibuixant, però mai va sentir la inclinació del
Aquí, acompanyant-lo en una sortida a Sabadell.
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seu pare per

la pintura.

JORDI

ICART

I

CASTELLÓ

Medalla de la Ciutat al senyor Jordi kart i Castelló, a títol pòstum
Granollers 1955
Opoul-Pérílios, 2007
-

En

reconeixement

des de

a

la

seva tasca

de promoció i difusió de l'excursionisme,

l'Agrupació Excursionista de Granollers, de la qual va ser president
de l'espeleologia, a través del Grup d'Investigacions Espe¬

durant 18 anys, i

leològiques, el qual també
També

es

va

distingeix Jordi Icart

presidir entre els
per

la

seva

anys

1979 i 2000.

implicació

cultural de la ciutat, a través d'iniciatives reeixides

en

la vida associativa i

com ara

la travessa Mata-

galls-Granollers, la participació de l'Agrupació Excursionista de Granollers
el Parc Infantil de Nadal, el rocòdrom infantil durant la festa
activitats socials i

esportives.
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en

major i d'altres
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JORDI

El

matrimoni

granoiierí format

per en

Castelló, de la sabateria Castelló,

van

Jaume icart

el 4 d'abril de 1955. "Era

seu

I

CASTELLÓ

Jaume de cai Garrigà- i ia Rosa

tenir la parelleta amb sis anys

l'Àngela, recórda la infantesa del

La filla gran,

-en

(CART

germà petit,

en

llargs de diferència.
Jordi, que va néixer

bon nen,

pacient, gens entremaliat, que s'entretenia molt
jugant. De menut apilonava fustes de colors, i de més gran l'afició pel Mecano i el Palé
ja eren un auguri de la creativitat que desenvoluparia més tard."
En Jordi passa

la

un

seva etapa

escolar primer al centre Joan Solans i després a l'Escola Pia.
sortir a la seva mare, mentre que va heretar la sensibilitat

Per caràcter i per empenta va

artística del

seu

pare, reconegut

pintor paisatgista. D'adolescent descobreix el món de

la

fotografia, una passió que ja no abandonarà mai més. Disposa d'un estudi casolà de
revelatge i li agrada seguir tots els passos del procés fotogràfic, des del principi fins al final.
"Ho fotografiava tot: el carrer de casa, també molts amics, la natura..." Fruit de la seva
dedicació, arriba a guanyar mòlts premis i s'encarrega de les fotografies de casament de
molts dels seus companys de colla.
Completa la seva formació de mestria mecànica a l'Escóla Municipal de Treball, fet que
ja denota l'orientació que prendrà el seu futur professional. Allà descobreix el seu interés
pel dibuix tècnic,

que no

és sinó

un

reflex de la

dins. "Era creatiu. Primer havia d'entendre

arreglar-les

o

seva

cóm

necessitat d'entendre les

funcionaven les

com a

delineant

en una

de seguretat que en

qual

per

des de

després poder

modificar-Ies."

Just en acabar els estudis troba feina

es

coses

cóses

multinacional de sistemes

aquell moment acabava d'implantar-se a la comarca, una firma a la
fidel,
mantindrà
i hi ascendirà fins al càrrec de responsable del departament d'en-
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Al

llarg de quaranta

Jordi Icart
ció que

va

anys,
viure l'evolu¬

ha envoltat ei món

de l'espeleologia i que ha
anat sofisticant els equips
i les tècniques, a mig camí
entre la ciència i
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l'esport.

JORDI

ginyeria. "En la

seva

mai nerviós. Tenia
El 1968 succeeix

feina

un

un

era una persona

tarannà

sempre

era capaç

l'Àngela, aleshores

sionista de Granollers, obre els ulls del

I

CASTELLÓ

molt bona i, sobretot, resolutiva. No

tranquil, però alhora

fet transcendent:

ICART

seu

germà petit

es

posava

de tirar-ho tot endavant."

membre de l'Agrupació Excur¬
a un

món que el captivarà per

més. En Jordi tenia dotze anys. "Jo estava al Grup de Muntanya i llavors es va
primer curset d'espeleologia -a la cova de la Guilla, crec recordar- i vaig

decidir preparar un
proposar a en

Jordi de venir. De seguida

la muntanya potser
que es van

ter ja

Tant és així que

pràctiques

com

el vaig

em va

arrossegar un cop,

es va apuntar

dir

però

sí i de seguida s'hi va decantar. A
les següents sortides d'espeleologia

que
a

als cursets. Estava fet

per a

això."

l'any següent ja protagonitza la primera sortida de prospecció i curset de
a cap de grup. En Jordi es converteix en un entusiasta de les activitats del

Grup d'Investigacions Espeleològiques de l'AEG, fundat sis
a ser president entre el 1979 i el 2000.
La dècada dels setanta serà

fructífer: assoliment del

anys

abans i del qual arribarà

període d'iniciació i de descobertes personals especialment
primer descens, de 150 metres (1970); participació en nombro¬
un

espeleològiques i expedicions, inclosa la primera fora de Catalunya, a
(1972), i també a la resta d'Europa (Erança, Eslovènia,
Sardenya...); a banda de l'assistència a congressos nacionals i internacionals i simpòsiums
sobre tècniques espeleològiques. En aquestes dates també se succeeixen les exposicions
i els audiovisuels, comença a investigar procediments fotogràfics aplicats a
l'espeleologia
i aconsegueix diversos premis.
ses

campanyes

la

cova

El

mar

dels Chorros, a Albacete

li feia respecte,

però el regne de la muntanya l'enamorava. Mai

arribar

explicaraquesta poderosa atracció pel món subterrani. L'Àngela i la Carmina Gascón, la seva
segona esposa, aventuren que "li agradava molt el silenci absolut que hi ha a la cova, el
se
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L'escalada -com aquesta a Valldeneu, a començament dels anys setanta-, el descens de barrancs i engorjats, el ràfting i altres pràctiques d'aventura caracteritzaven un home dinàmic i enamorat de la natura.
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JORDI

desconegut. Deia
d'entrar allà
En Jordi

que

on no

un

I

CASTELLÓ

molt especial. També el repte de descobrir i

ningú".

després, escriuria: "La natura és

s'admira i prou. Hem

d'aprendre

a

un

seva germana

el

va

ajudar

a

desco¬

art, un art que no es compra ni es ven,

estimar-la, respectar-la i gaudir-la

en tota

plenitud."

fet veritablement

inqüestionable en l'existència de Jordi Icart és que, des
ell la segona família. Va iniciar-s'hi de tan petit que aquest

d'aleshores, l'AEG serà per a
el

era una cosa

captar molt bé l'essència del món que la

va

brir. Uns anys

Si hi ha

la foscor

ha entrat

ICART

món. En el

si viurà

alguns dels millors moments de la seva vida, hi farà
amistats sòlides i duradóres i fins i tot hi coneixerà la que serà la seva primera
companya,
la granollerina Maria Teresa Arús, que també forma part del GIEG. La parella es casa
era

seu

seu

poc

després

que

ell torni de complir el servei militar i tindrà dos fills: l'Arià i la Núria. L'ànim

vital d'en Jordi s'encomanarà
serà

una

a

bona aula des de la

l'ordre i la

tota la família i

plegats faran nombroses sortides. La natura
qual transmetre als fills valors com el treball, la paciència,

disciplina.

El matrimoni dura

uns tretze

anys,

la custòdia dels dós fills. Un parell
una

fins al 1990. Amb la separació,
d'anys més tard, i de

nou en

Jordi

queda amb
l'òrbita de l'AEG, inicia
en

es

relació amb la Carmina, que es convertirà en la seva segona esposa. En certa manera

predestinats, perqué la Carolina -la filla d'un primer matrimoni de la Carminasempre deia: "Mama, si trobem un papa vull que sigui alt i fort, perquè així em pugui dur
a coll." El sentiment és
recíproc perquè "amb la Carolina -que era molt afectuosa- en
Jordi va redescobrir el que era fer de pare, i en va gaudir". La Carmina explica: "El que
estaven

Jordi
de

atreure d'ell és que

ho feia tot fàcil. La vida ja és prou complicada i, en canvi, en
pràctic i tot ho solucionava." La família nombrosa s'instal·la a Santa Agnès
Malanyanes, en una casa envoltada de natura.

em va

era

molt
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Jordi Icart i els
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van

DE

seus

LA
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GRANOLLERS

del GIEG han treballat activament per obrir l'agrupació a la ciutadania. A l'agost
visita a la Foude Bor, a la Cerdanya, amb les colònies estiuenques del Xiprer.

companys

organitzar

una
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JORDI

Seguint el dictat del destí, el 1986

Jordi Icart

converteix

en

Excursiónista de Granollers, i durant el seu mandat l'entitat

es

al

en

es

KART

I

CASTELLÓ

president de l'Agrupació
trasllada a la seu actual,

de Corró. Més enllà de càrrecs i de títóls, durant tot aquest
motors de l'entitat, un dels més discrets i eficaços. I és
que li
carrer

període fou

un

dels

agradava el tracte amb la

gent; aquest era el seu tarannà. "Podia passar-se moltes hores sol, pensant o escrivint o
dibuixant, i no tenia cap problema. Però després el que li recarregava les piles era sortir

d'excursió, el contacte amb la natura i organitzar coses. Tenia aquesta capacitat de tenir
una idea, de dir 'som-hi !' i que tothom s'hi sumés i hi
aportés coses. Era un emprenedor,

d'aquells

fan les coses des del principi, des de rumiar-les, fins
deixar-ho tot ben net."

que

combra per

a

acabar passant l'es¬

Dues de les fites assolides són el descobriment i
a

Tavertet

l'exploració de la cova del serrat del Vent,
(1979), i l'exploració del sistema Bargadera, a la Vall d'Aran (1986-2006). Preci¬

sament el 2006 ell i la
cova aranesa,

En Jordi
risc. És

no

és

seva

colla baten el rècord català de

a

aquesta

temerari, però li agraden certes pràctiques que tenen un cómpónent de

l'esperit d'aventura i l'excitació

A banda de rodar amb bicicleta de

engorjats. El

profunditat en baixar

la més profunda de Catalunya, de 568 metres.

seu

que provoca posar-se a prova en

situacions difícils.

muntanya, també fa escalada, descens de barrancs i

historial mèdic inclourà dues fractures importants:

altra de turmell. En tots dos accidents els metges

li adverteixen

una

de cervicals i

una

s'oblidi de l'espele¬
ologia. Com n'estan d'equivocats! En Jordi supera les seqüeles físiques gràcies a la seva
força de voluntat. "Era un home d'acció, una persóna molt vital."
A banda del component

esportiu i de lleure,

un

que

dels aspectes de l'espeleologia

l'atreuen és el vessant científic i

que

més

d'investigació: tót allò que fa referència als estudis topogrà¬
fics, geomorfològics, hidrològics... Juntament amb els seus companys elabora un nombre
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Durant tota la seva vida Jordi icart va
a una

GRANOLLERS

compaginar ia passió

per

ia muntanya amb i'activitat professional per

multinacional de sistemes de seguretat.
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JORDI

ICART

I

CASTELLÓ

ingent de treballs de topografia i col·labora

en innumerables publicacions d'investigació,
projeccións arreu del país. A títol personal signa unes rutes en tot terreny
Enciclopèdia Catalana.

cónferències i
per a

La difusió de la tasca de l'entitat entre la ciutadania i les cól·laboracións amb el teixit

assóciatiu

granóllerí són dues de les constants que propulsarà. En aquest sentit sobresur¬

ten dues cites dins el calendari lúdic de la ciutat: la travessa de

participació de l'AEG
festa

en

Matagalls-Granollers i la

el Parc Infantil de Nadal. També el rocòdróm infantil durant la

majór i d'altres activitats sócials i esportives.

L'agrupació és

absorbent, però en Jordi s'hi consagra de bon grat i sabrà
faceta professional i la vida familiar. "En Jordi s'ho passava

una companya

compaginar-ho amb la
molt bé fent les

seva

i li

agradava aquest voluntariat de l'agrupació. Mai tenia un nó per
ningú. Eren moltes, moltes hores, però ell no ho vivia com un maldecap: era part de la
seva vida. Després, quan era a casa, també era una
persona que omplia i que compensava;
no era un home de seure i no fer res. Li
agradava molt cuidar les flors del jardí i era molt
coses

a

bon cuiner; arribaves a casa cansada i ell
hi havia Jordi per a
del
Tot i

tothom, però és clar

ja t'havia preparat
que

peix al forn... Diguem que
l'Agrupació s'emportava un tros molt gros
un

pastís."
això,

a

finals de 2004 decideix abandónar el càrrec després de 18 anys de presidència,

enmig de l'homenatge i l'agraïment dels socis, que li lliuren la Placa d'Honor. I no ho fa
pas per cansament ni per avorriment, sinó per facilitar el relleu generaciónal. Cal sang
nóva. No cal dir que el vincle amb
l'agrupació es mantindrà amb tanta intensitat ó més,
però pótser ara dispósa d'una mica més de temps per a ell mateix.
Com que

és

tastaoiletes i li agrada la bona cuina és ell qui va a plaça. Però en realitat
frustracións de la seva vida són no haver pogut estudiar música ni haver fet

un

les dues grans
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Jordi Icart, el gener de 1999, amb la seva segona esposa, Carmina Gascón.
i Núria -del seu primer matrimoni- i Carolina -del primer matrimoni de la
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Els acompanyen els seus fills, Arià
Carmina.

JORDI

teatre.
vena

KART

1

CASTELLÓ

Supleix la primera amb una impressionant col·lecció de discos, i la segona amb una
de comediant. "Era molt alegre i a casa ens fèiem un tip de riure."

divertida i esperit

El 24 de febrer de 2007 Jordi Icart i

endinsar-se

a

companys del GIEG viatgen fins al Rosselló per
Chapelle-Sainte-Barbe, descobert un any abans. A 150 metres
part inestable de l'estreta galeria es desploma i el despreniment de
uns

l'avenc de la

de

profunditat una
roques lesiona greument l'espeleòleg i li
parició consterna la ciutat i representa un

provoca
cop

la mort. Tenia 51 anys. La

demolidor

per a

seva

desa¬

l'Agrupació Excursionista

de Granollers.

Avui, els excursionistes i espeleòlegs que s'acosten
per una

placa

que

hi ha

a

l'entrada de la cavitat. Hi

a

la

cova

va ser

del serrat del Vent són rebuts

fixada el 25 de març de 2007

recordança del
la

company desaparegut. En l'homenatge, senzill i sentit, hi van
família, els amics i el president de la Federació Catalana d'Espeleologia.

De

vegades la natura

ens commou,

seva

fragilitat, però alhora també admirem la
perfecció i plenitud.

De la mateixa
tectures

el

seu

la

manera

capacitat creadora,

una

que

seva marxa

ha deixat

en tots

aquells

que

el

van

conèixer i continuarà viu

record.

La Carmina resta
"Era

seva

el degoteig constant d'una simple gota d'aigua genera arqui¬
sorprenents, Jordi Icart també va deixar la seva empremta. Aquest pòsit omplirà

el buit que
en

ser presents

perquè ens fa conscients de la nostra petitesa enfront

del món, de la nostra

la

en

uns

segons

amb la mirada perduda

a

l'infinit i amb

bona persona."
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un

fil de veu, conclou:
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MERCÈ

Medalla de la Ciutat

a

RIERA

I

MANTÉ

la senyora Mercè Riera i Manté

Granollers, 1944

En

reconeixement

a

la

seva tasca

solidària i compromesa amb les persones

desvalgudes, que es constata dia a dia en el centre d'acollida El Xiprer, del qual
ha estat la impulsora i és l'ànima. El Xiprer és una valuosa iniciativa ciutadana
que funciona des de fa una dècada i que ha esdevingut un lloc d'experiència
recíproca tant per
que

a

les

persones

acollides

com per

als voluntaris i voluntàries

fan funcionar el centre.

A Mercè

Riera, juntament amb el

coces, se

la distingeix també per haver fet de la

seu

marit, el ja desaparegut Xavier Quin-

de trobada i de reunió sempre

seva casa

familiar

un

punt

obert a totes les persones; primer acollint
de
pregària
i,
tard,
grup
més
la comunitat del Xiprer.
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negoci familiar

van ser companys

GRANOLLERS

de jocs durant la infantesa i l'adolescència.
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MERCÈ

Mercè

RIERA

I

MANTÉ

Riera i Manté neix el 19

d'agost de 1944 a can Riera dels Cavalls, un casal amb
segles d'història que encara ara s'alça majestuós al carrer de Josep Umbert. A la dè¬
cada dels quaranta, gairebé isolat enmig del no res i a ulls d'una criatura
petita, bé podia
dos

assemblar-se
No és difícil

a un

castell de conte.

imaginar una infantesa feliç en aquest ambient. A les cavallerisses es tancaven
negoci familiar. Al pis superior hi havia la pallissa, i a l'edifici annex es guar¬

els cavalls del
daven els
eren

Davant per

carros.

davant hi havia

un

petit picador

on

els cavalls s'abeuraven i

domats i ensinistrats.

Aquesta

casa

és important perquè,

com es

veurà, estarà íntimament lligada

a

la vida i la

dedicació futura de la Mercè Riera.
El

Pere Riera,

important negociant de cavalls nascut a Santa Eulàlia de
Ronçana, d'on havia estat alcalde. La mare. Concepció Manté, era originària de Santa
seu

Pau,

a

pare,

era un

la Garrotxa. Després de la guerra van decidir comprar la

tenien quatre

fills. Era

un

espai ideal

per

casa,

perquè aleshores ja

compartir família i negoci.

Certament als Riera els calia una llar

germans.

jo mai

a

"Tinc

àmplia. Amb el temps la Mercè serà la sisena de nou
record molt maco d'aquells dies. Els meus pares s'estimaven molt, i

un

la vida vaig sentir

molt divertit aixó de
a veure

ser

un

crit, ni aixecar la

tanta colla. Era

veu.

Com que érem tants germans, era

de molta

moguda, amb gent que venia
m'agradaven els cavalls i hi havia muntat. En
la carretera no passaven cotxes ni res. A vegades el
una casa

el gènere i a tancar tractes. A mi

aquella època

no

hi havia tractors i

pare ens portava a

col·legi amb

un

a

xarret."
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Xavier Quincoces

GRANOLLERS

s'havien casat el 1966. Des d'aleshores els uniria

profunda complicitat.
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una

relació d'amor i

MERCÈ

La Mercè és alumna de l'escola Vedruna fins als disset anys.
Després no
estudiant. Un dia, tot passejant, coneix en Xavier Quincoces, amb
mement i s'hi casarà el
no

1965, amb 21 anys. "Jo era d'una

els semblava bé. En

aquells temps la diversió

carretera avall. En Xavier és el que es va

noia amb

una

famílies

ja

Com que

es

un

fer fer

els voltants de

uns

ens

fixar

en

hi havia

mi. Passava

I

MANTÉ

voldrà continuar

qui connectarà enor¬
que això d'anar a ballar

era anar carretera amunt,
per

vàrem conèixer. Després va

l'altra vorera i va veure
resultar que les nostres

coneixien, perqué els nostres pares havien estat tinents d'alcalde."

parròquia,

sense

abric lila, i així

que

casa

RIERA

bancs

can

Riera conformen

demanar

una

barriada amb

casetes

disseminades i

la família de poder fer-hi catequesi. "El meu pare va
petits i moltes habitacions de la casa s'omplien de nens asseguts als

es va

a

banquets."
No és agosarat aventurar que

la religiositat del matrimoni Riera i el caliu

plantaren la llavor de l'espiritualitat al

a casa

desencadenant més decisiu. "Els
escoles

on

tinguéssim
anys
Era

i el

un

meus

pares eren

que es

de la Mercè, però hi haurà

cor

cristians, i els del

meu

meu

educació cristiana

marit 30 vàrem tenir

per tots costats. Això és veritat, però quan
una

experiència molt forta, i allò

encara un

marit també. Les

havíem anat -les vedrunes de Granollers i els salesians d'Hortauna

respirava

ens va

van

fer que

jo tenia 28

canviar la vida.

sentiment molt intens al nostre interior, una

experiència de l'amor de Déu que ens
la vida. Significa no viure tant per tu, estar més pendent dels altres,
pateixen més. Si alguna cosa haig d'agrair a la vida o a Déu ha estat el

ha acompanyat tota
sobretot dels que
fet d'haver

tingut aquesta experiència. Va

La maternitat acabarà de

macerar tots

ser

clau."

aquests sentiments profunds. La Mercè ha tingut

quatre fills: la Clàudia, que neix amb paràlisi cerebral i que morirà accidentalment el

1997;

en

Xavier, que viu

a

Guatemala, casat amb la Lisa i que té tres fills -la Cristina,
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en

D'ençà del 1997 el Xiprer és
luntaris

en

treuen

un

espai

on

compartir,

una

experiència recíproca: tant els acollits

profit.
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com

els

vo¬

MERCÈ

David i

Maximilià-; la Marta, que s'està
Santi, amb qui té dos nens -en Bernat i

en

bé

en

discapacitat profund. "Tenir

un

RIERA

I

MANTÉ

Santa Agnès de Malanyanes i conviu amb
en Xavier-, i finalment en Josep Maria, tam¬
a

fill discapacitat et qüestiona, sobretot la fe. Tot i

que

l'estimes molt, et preguntes el perquè. No és gens fàcil, es fa dur,
però amb en Xavier
ho vivíem des d'aquesta dimensió d'estimació i
d'acceptació. Es passen moments difícils,

peró sempre amb molta confiança. Aquesta circumstància ens va unir molt i aquesta força
espiritual interior ha estat l'eix de la nostra vida. Totes les dificultats que hem viscut ens
han esperonat, ens han fet més valents, més forts i han fet que la
parella també anés més
unida. Cuidar aquests

fills comporta molta dedicació i

mateix, peró

poc temps per a un

ens

ha fet molt bé, ens ha fet entendre la vida des d'una dimensió diferent. En el nostre

cas

aquests fills

una cosa

molt

important, i és

tant les dificultats

molt: 'La vida
molt
La

maco.

desvetllar la dimensió més comunitària de la vida.

ens van

no

com

és

un

Cada dia és

que res no es

dóna perquè sí: tot és

les

alegries. Una vegada em van dir
problema per resoldre, és un misteri
un

complexa situació familiar és el

amb disminució

psíquica.

Uns anys

a començament

abans,

L'aventura

quedar

ja

un

mare

uns anys

a

viure.' Aixó

viure prop

a

implicar-se

a

l'Estat

em

sembla

en

a

fons

l'atenció

en
a

el projecte

les persones

dels germans Riera decideix transformar

picador com

i en acabat

can

complement d'esbarjo.
Riera dels Cavalls torna a
a

de la Mercè ja és gran, els fills han marxat per fer la

té ànims de continuar vivint sola

fereix traslladar-se
en

dels setanta,

pioner

restaurant, peró mantenint el

activitat. La

no

Xavier

que porta en

empresarial només durarà

sense

vida i ella

en un

m'ha quedat

misteri nou."

del centre Montserrat Montero, creat el 1976 i

les cavallerisses

après

possibilitat,

una nova

una cosa que

per

Jo he

en una casa tan gran.

d'una de les filles. És aleshores, el 1979,

Xavier decideixen convertir la

casa en

seva

Així doncs, pre¬
quan

la Mercè i

punt de trobada de la seva comunitat. "Vàrem
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Quincoces-Riera completa: la Mercè i en Xavier envoltats pels seus quatre fills: la Clàudia, en Xavier,
en Josep Maria.
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MERCÈ

celebrar-hi la missa eis dissabtes. Més tard,

començar a
ven

reestructurant ies

vàrem

ser

durant set

o

parròquies de Granollers,
vuit anys.

com que va

RIERA

I

MANTÉ

coincidir que s'esta¬

demanar de

parròquia, i ho
Celebràvem casaments i bateigs. Menys enterraments,
ens van

ser

hi fèiem de tot."
Can Riera sempre

s'havia distingit perquè era una casa on s'acollien persones amb dificul¬
tats, especialment els discapacitats. El 1997 el matrimoni es planteja quina utilitat donar-li
i comença a fructificar la llavor del Xiprer, una empara per a persones
que viuen al carrer
o

bè que estan

feia servir,

mancades d'un entorn familiar. "Teníem

havíem tancat el negoci, els fills

no

tota

aquesta casa gran que

el seguien... En Xavier

no es

es preguntava

què

havíem de fer
amb la gent

d'aquest espai i ens va sorgir aquesta inspiració de parar taula per menjar
del carrer. Ho portàvem a dins, ès una cosa que ho vius. Quan ho vàrem

tenir molt clar, l'Esteve Humet, un amic de la

projecte

en

L'elecció del

col·laboració amb Càritas. I així

família,

va

ens va

suggerir d'organitzar aquest

ser".

mossèn Blai

Blanquer, aleshores rector de la parròquia de Sant
xiprer ès el símbol tradicional d'acolliment de la masia catalana.
arbre profundament arrelat a la terra, però que mira cap al cel. És una imatge bonica. El
nom recau en

Esteve de Granollers. "El
Un

món del

dolor, de l'exclusió i de la pobresa obliga a tocar de peus a terra. Emocionalment
fortes, cal ser pràctic i cal mantenir cada dia l'humor, la il·lusió i

toca viure històries molt

l'alegria. Quan t'apropes a la feblesa de l'altre des de la teva mateixa feblesa sents una
gran estimació. I d'aquí neixen la confiança i l'esperança, i ès aquesta energia positiva la
que s'encomana. És un projecte molt espiritual encara que no ho sembli, però això no vol
dir que no

Els

estigui molt arrelat al nostre món."

primers dies el Xiprer

tard s'ha transformat

va

en una

obrir les portes amb només set persones. Una dècada més
realitat molt més

complexa. És
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El 1981 el matrimoni Quincoces-Riera i el seu
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fill Josep Maria van tenir l'oportunitat de ser rebuts pel papa Joan Pau II a Roma.
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inclou el centre d'acollida, un magatzem de queviures i mitja dotzena de pisos d'acollida a
Granollers i les Franqueses pera persones sense sostre o sense entorn social. "És una taula
que sempre

ha estat compartida. Si el

I vàrem començar

El 2003
que

meu

marit arribava d'hora, s'asseia amb nosaltres.

així. Després ja va funcionar el boca-orella i la

casa

s'ha omplert."

fet

tràgic esberla l'harmonia familiar: Xavier Quincoces mor. Això comporta
tota la responsabilitat d'aquesta aventura recaigui en les espatlles de la Mercè. Des
un

d'aleshores ella és l'ànima

d'aquest refugi on es comparteixen àpats, on s'escolta i es con¬
s'ajuda les persones joves i grans que ho necessiten. Ja es tracti de gent del país
(aturats, alcohòlics, homes separats...) o bé immigrants i transeünts vinguts d'arreu.
forta i

on

Avui el

Xiprer compta amb

equip conformat per un monitor, un assistent social i un
un psiquiatre,
dos psicòlegs, dues infermeres que fan
dues
osteopatia,
terapeutes que fan arteràpia i altres professionals que hi col·laboren de
un

administratiu contractats. També

manera

desinteressada. I més d'un

dia, amb tasques tan variades
metge, a teràpia o

a

a

la

gestió del dia

a

la cuina, la neteja i la bugaderia; l'acompanyament al
recuperació; la conducció dels vehicles de repartiment d'aliments o

l'administració del centre. El
de Granollers i resta obert
El

centenar de voluntaris dedicats

a

com

seu

radi d'acció inclou totes les

parròquies de l'arxiprestat

tota la comarca.

Xiprer no és un simple menjador social per a indigents ni un simple magatzem d'ali¬
És una d'aquelles valuoses iniciatives ciutadanes que contribueixen a remoure la

ments.

consciència d'una societat

massa

sovint

egoista i insensible. El seu èxit s'explica pel fet
treuen tant profit els acollits com els voluntaris. És

d'aquest ambient d'escalf, en
experiència recíproca. "El Xiprer ès un mitjà que se'ns ha posat a les mans, és un do
poder-lo viure i compartir-lo. La gent quan ve aquí es va animant i es va desvetllant per
que,
una

dintre. Em sembla tan

important

que

la gent de la ciutat
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vivim tan
ens anem

d'esquena

a aquest

desvetllant tots

món! Crec que el Xiprer fa

una
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mica de campaneta perquè

plegats."

El centre està

pendent d'un projecte de reforma i d'ampliació d'espais, però la Mercè s'hi
resisteix una miqueta. "No voldríem que
creixés. Preferim ser una cosa testimonial i feta
des de l'estimació, des d'un tracte de tu a tu. És
importantíssim entrar en comunió amb
l'altre, d'igual a igual: aquesta és la nostra feina més forta. I és que tots som
iguals. Hem
vist cada cosal Aquí
Amb 63 anys,
moments

hem tingut acollits metges, advocats..."

la Mercè Riera és

dona extremament activa que no disposa de
gaires
per a ella mateixa i les seves aficions. "De temps per a mi en tinc molt
poquet.
una

M'agrada llegir, peró no puc perquè als vespres també tinc persones que em vénen a
veure i a parlar. M'agrada molt la natura i els
espais de silenci, peró també haig d'estar
pel meu fill, i això m'ocupa."
El tracte amb persones

desafavorides i amb angúnies molt diverses l'ha convertida en una
psicòloga" i, sobretot, en una persona que sap escoltar. "Penso que tinc un caràc¬
ter obert, m'agrada molt la veritat. Diuen
que sóc una dona de molt coratge. També sóc
dinàmica, una mica belluguet. M'agrada molt estar amb la gent, em fixo en les
"bona

persones,

m'agrada captar el

seu estat anímic."

En certa manera sembla
que

dels Cavalls. Les moreres, la

la petja dels temps no hagi alterat gaires coses a can Riera
figuera i l'olivera continuen creixent al pati i regalant una

ombra

agradable. La Mercè continua vivint i treballant a la gran casa familiar, sempre
atrafegada i al peu del canó. L'ambient que s'hi respira és tan alegre i familiar com sem¬
pre.
I que

Enmig d'aquest anar i venir, la gent
la Mercè és el seu far.

que

s'hi està

sap que
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un

port segur.
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el CAG va abraçar totes les modalitats atlètiques. En aquesta imatge dos corredors es
el testimoni durant una cursa de 4x400 el 1958.

Des dels seus inicis

passen
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Medalla de la Ciutat al Club Atlètic Granollers

En

reconeixement

a

d'aquest esport i del

la promoció de l'atletisme durant 75
anys i a la difusió
nom de la ciutat amb l'organització de proves
atlètiques

d'àmbit internacional.
A

més,

sones

reconeix ei Club Atlètic Granollers per l'esforç de les diferents
per¬
que ha passat per l'entitat, des de la seva constitució als anys trenta,
es

primer començant
locals i, mès tard,
Els èxits

en

caminar

l'aixopluc de diverses entitats i organitzacions
ja formalment com a club independent.
a

a

la competició i la formació d'un

important planter d'infants i joves
arrodoneixen la distinció que s'atorga a aquest club, juntament
amb la celebració, durant 40 anys, del Gros Internacional Ciutat de
Granollers,
una prova que ha
esdevingut un referent en l'atletisme català ja que és l'únic
són fets que

internacional de

Catalunya i un dels més rellevants de l'Estat. La recent
celebració de la I Milla Urbana de Granollers és un bon corol·lari
per a la ce¬
cros

lebració de l'aniversari del club, que vol, amb aquesta nova prova, continuar
sent

un

exemple

a

seguir.
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de 110 m tanques, el 1975. Les pistes de cendra
un

teló de fons que també va canviant

aviat es convertirien en un circuit de tartan, mentre

de fesomia.
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Ara potser
Granollers

va

ATLÈTIC GRANOLLERS

costa de creure, però el primer campionat oficial d'atletisme celebrat a
tenir lloc el 17 de setembre de 1932 a
l'improvisat escenari de la verneda

d'en

Fortuny. En un circuit enmig d'aquella arbreda
llançament de javelina i salt d'alçada.

es van

organitzar

curses i proves

de

En

aquells primers temps els atletes sorgien de manera gairebé casual, fruit de rivalitats
o barris que es dirimien amb una cursa o una
prova esportiva, i sempre sobre
una pista o un
terreny de joc rudimentaris.
entre colles

Aquestes

expliquen que, al començament, l'atletisme granollerí es desenvo¬
lupés a l'aixopluc de diverses entitats i organitzacions locals que facilitaven els mitjans
materials o les infraestructures necessàries. És així com el 1932
es constitueix la Secció
mancances

d'Atletisme dins
aviat atraurà

l'Agrupació Excursionista de

Granollers. Tot i

ser un

fenomen minoritari,

esportistes d'altres disciplines.

A manca

d'instal·lacions adequades, els entrenaments i les competicions -com el
primer
campionat local, celebrat el 1933- són possibles gràcies a una barreja de voluntarietat
i

d'imaginació. Se celebren

terrenys esportius cedits,

en

com

condicions precàries

és el

cas

del camp

esplanades a l'aire lliure o bé en
de futbol del Club Deportivo Granollers,
en

al

carrer

A

partir de 1934/35 aquests primers atletes, vestits amb

de Girona.

en

uniforme de

franges blaves
prendre part -i sobresortir- en trobades amb altres clubs,
competicions oficials organitzades per la Federació Catalana d'Atletisme i en proves

sobre fons blanc, comencen

com

la Jean Bouin. El 1934

un

a

es

disputen els primers campionats del Vallès Oriental.
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L'escola esportiva és
futurs guanyadors.
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És aquí

on es

desvetllen vocacions i on comencen a forjar-se
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La idea de constituir

un club independent
connença a prendre forma, però com tants
altres aspectes, l'esclat de la Guerra Civil estronca
qualsevol iniciativa i obre un interval
de silenci que s'allarga fins al 1940.

La represa

és especialment penosa. La

als

joves

que, encuriosits, tornen a

de

afegida a les deficients con¬
que no es pugui exigir gaire bona condició física
acostar-se a les pistes. Malgrat totes les dificultats,

dicions de vida durant la postguerra,

manca

recursos,

fa

l'atletisme
que

ressorgeix amb força, fins al punt que el 1941 la Federació Espanyola permet
Granollers aculli la sortida del Campionat Nacional de Marató, un fet excepcional

a una

En

per

població

que no és

capital de província.

temporades successives l'activitat dels atletes s'estableix

juvenil del Erente de Juventudes, i
Balonmano Granollers. Aquesta

disposar

l'organització

després com a secció d'Educación y Descanso del
dependència permet que els joves puguin començar a
poc

d'un material i utillatge amb tots els ets i uts. De retruc, a partir
granollerins comencen a participar en campionats estatals, provincials i de
Catalunya. Les bones marques comencen a rajar, en totes les disciplines. L'entitat comença
a encunyar els primers recordistes en un
període fructífer que es perllonga fins a mitjan
per

primer

sota la divisa de

cop

de 1941 els

dècada dels cinquanta.
En certa mesura la història del Club Atlètic Granollers

individual i la

superació personal dels esportistes
desenvolupament del seu potencial col·lectiu com
possible

que
a

ha estat

lligada només a l'esforç
n'han format part, sinó també al

no

club. Més i millors mitjans també fan

més competitiu i assolir més bons resultats. És per aquest motiu que el
la construcció de les pistes de cendra,
que compleixen les distàncies olímpiques reglamentàries. Fins aleshores el camp municipal
un esport

tercer cicle -entre 1957 i 1977- està determinat
per

havia mostrat la

seva

polivalència... però també les

seves mancances.
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Les

noves

instal·lacions s'inauguren un radiant

ATLÈTIC GRANOLLERS

diumenge de juny de 1957, emmarcades en

festival d'atletisme entre les seleccions de Barcelona ciutat i de la resta de
El fet és força excepcional tenint en
un

compte que Granollers

era

aleshores

una

Catalunya.
vila de poc

més de 25.000 habitants.

L'estadística

no

menteix. En les dues dècades que

segueixen la posada en marxa de l'equi¬
pament es baten 133 rècords. De la mateixa manera, noves fornades s'incorporen a la
disciplina del club i, de mica en mica, van rellevant les generacions originals.
Tanmateix, l'esdeveniment que marca un punt i a part és la celebració del Gros Interna¬
cional Ciutat de Granollers, que encara ara és una cita esportiva
d'ampli ressò. La prova
de fons -habitualment retransmesa

en

directe per TVE- s'escenifica en

recorregut fangós de vuit quilòmetres i mig a l'actual

d'espectadors. Discorre
naturals i artificials

entre ametllers i feixes de conreu,

(tanques,

rases,

un

accidentat

de Tres Torres, davant milers
solcat de desnivells i d'obstacles

zona

pendents i basses d'aigua).

Aquella primera edició de 1967 fixa les bases del que aviat serà un extraordinari referent
de l'esport granollerí amb projecció. En l'edició de 1975 hi
participen més d'un miler I
mig de corredors. En el seu palmarès conviuen els grans herois nacionals del moment
amb les

principals figures mundials de l'especialitat i algun flamant campió olímpic, fins a
Etiòpia i Algèria als anys noranta. Són els comprensibles
mediàtics.

l'eclosió dels corredors de Kenya,
esquers

Distingit

per una

organització impecable,

a

dia d'avui aquest continua essent l'únic

internacional de

cros

Catalunya i un dels més importants de l'Estat. Tanmateix, per l'actual
president del CAG, Joan Villuendas, el cros no deixa de ser un instrument a través del
qual aconseguir un altre objectiu: formar caràcter, formar atletes, formar persones. "El
cros i altres activitats puntuals les fem
per aconseguir una promoció i uns recursos que
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d'aqueiies primeres noies que van irrompre amb força en i'atietisme

començament dels anys setanta.
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permetin mantenir una estructura econòmica per continuar educant i formant la gent

de la ciutat

l'esperit esportiu."

en

El 1966, i

gràcies al renom adquirit, cal esmentar un altre festival atlètic protagonitzat pels
corredors olímpics de la Costa d'Ivori, que torna a palesar l'aclaparadora superioritat física
dels africans, que esmicolen la majoria de rècords de la pista granollerina.
Sis anys

abans, el 1960, el Club Atlètic Granollers s'havia constituït

independent, ja desvinculat de totes aquelles associacions
contribuït

enfortir-lo. De

per

que, en

fi

com a

entitat

el passat, havien

progressiva apareix la figura del tècnic i comencen a
implantar-se els plans d'entrenament específics que afavoreixen que els atletes tinguin
més

a

manera

preparació i qualitat.

Durant molt

temps l'atletisme ès un esport de competició essencialment masculí, peró

aixó canviarà. Al començament
de l'Institut Roser
acull i neix la

Pujades,

es

de la dècada dels setanta una colla de noies, alumnes
presenten a les pistes amb el desig de practicar. El club les

primera secció femenina del CAG. L'any següent ja es convoca el primer

campionat local de la categoria femenina. Avui el

seu

exemple ha fet de l'atletisme

un

esport amb una gran paritat entre sexes.
Novament

una

la quarta etapa

millora

en

les instal·lacions

es

tradueix

del CAG s'enceta el 1977 amb

en un

salt endavant. És així que

fet transcendent que marca un punt
pistes de cendra fa que Granollers es converteixi en una de
les poquíssimes poblacions de l'Estat que disposa d'una pista de tartan de vuit carrers,
tota una novetat en aquella època.
un

d'inflexió: la reforma de les

Nombroses
posar a

personalitats de l'atletisme mundial són convocades per tal d'inaugurar i
prova una de les millors instal·lacions esportives del país. El nou estadi municipal
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l'olimpisme

encomana un gran

la secció d'atletisme

en

GRANOLLERS

esperit de superació i de sacrifici que tindrà una de ies millors expres¬

cadira de rodes, creada un parell d'anys abans.
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ATLÈTIC GRANOLLERS

-amb els corresponents

vestidors, tribuna coberta i enllumenat especial- situa Granollers
al capdavant de l'atletisme nacional. "Va ser un dels
primers estadis amb tribuna coberta
de

Catalunya i de tot l'Estat, i això va permetre fer competicions d'altíssim nivell."

Com

de

no

podia ser d'altra manera, a partir d'aleshores la taula de rècords s'incrementa
notable, i inclou dos títols de campió d'Espanya de decatió i pentatió. El CAG

manera

adquireix

una nova

dimensió.

El 1990, encomanats de

valenta, el CAG

crea

l'esperit olímpic que ja es respira a l'ambient i en una decisió
la nova Secció de Paralímpics, l'equip d'atletisme en cadira de rodes,

també reportarà bons triomfs.

que
Al

llarg d'aquesta llarga trajectòria, una dotzena de presidents s'han responsabilitzat de les
regnes del club. A hores d'ara l'equip directiu continua treballant en dos fronts: la com¬
petició i el vessant formatiu. La creació de l'escola esportiva

-un planter de prebenjamins
principals raons de ser d'una entitat que vetlla per preservar
l'essència genuïna de l'atletisme, tot i que la tasca pedagògica és
feixuga, perquè cal lluitar

fins

a

cadets- és

una

contra la multitud
seu

de les

d'alternatives que tempten la canalla. Cada cop és més difícil captar el

interès i convé inculcar-los que no tota

la pràctica de l'atletisme es redueix simplement
els atletes del CAG han proporcionat victòries en metres llisos, curses
d'obstacles, relleus, salt d'alçada, de llargada i de perxa, triple salt, llançament de pes, de
a

córrer. Per contra,

disc, dejavelina i de martell...
L'atletisme és
tància.
hi ha
nens

pràctica dura i sacrificada que exigeix molta disciplina, abnegació i cons¬
Malgrat tot, cal despertar vocacions treballant des de la base. " És evident que, si no
una

promoció el primer equip no es pot anar nodrint. El nostre grup de monitors forma els
per edats perquè es diverteixen mentre van adoptant l'esperit de l'atletisme, que és un

esport dur. Si s'opta per l'alta competició es pateix molt per les marques i els cronos."
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GRANOLLERS

festejava el seu 75è aniversari amb un acte que va regalar una
de dos d'ells, ja desapareguts.

sidents de l'entitat i les vídues
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foto per al record; quatre antics pre¬

CLUB

Pel que

fa

ATLÈTIC GRANOLLERS

la competició, el CAG -que a hores d'ara té uns 400 inscrits- forma part de
lliga catalana de primera masculí I femení, així com de totes les categories de promoció:
infantil, aleví, cadet, juvenil i promesa. Paral·lelament, a títol individual, els seus atletes
a

la

participen

en

els campionats de Catalunya i d'Espanya.

El cert és que

les

han canviat

d'ençà d'aquells dies a la verneda d'en
Fortuny. L'atletisme s'ha professionalitzat moltíssim i es manegen grans pressupostos que
coses

enormement

constaten la gran

desproporció entre l'esport d'elit i el d'aquells que competeixen a nivell
registres és un somni només a l'abast de molt pocs. Malgrat
l'atletisme granollerí té un sentit i no viu de records caducs, sinó que continua regalant

comarcal. Batre els actuals

tot,

fites ben remarcables.
Els actes de celebració del 75è aniversari del CAG tenen el
punt culminant en un gran
acte de retrobament de la gran família atlètica. Una trobada
que permet recordar els

hi són i propiciar el retrobament d'antics companys de vestidor, entrenadors i
directius de totes les èpoques de l'entitat. En molts casos l'atletisme ha format
part de
que

les

ja

no

seves

vides des que eren

petits, i

per

això és fàcil comprendre que és quelcom més
estat de la ment, una forma de vida que ajuda

pràctica esportiva. És gairebé un
a prendre consciència de les
possibilitats d'un mateix, de quina pasta estem fets. També
és un espai on s'han forjat vincles intensos i duradors, una bona metàfora del
que és una
que una

ciutat sempre

viva i

L'aniversari és

repicat perquè el club acomiada l'any amb la celebració de la primera Milla
-una nova prova de referència
que té continuïtat assegurada en el

en

moviment, i de la

seva

gent.

Urbana de Granollers
futur- i

una

trobada internacional de

del món. Dues
els

carrers

marxa

importants convocatòries

atlètica que atraurà grans

que retornen

l'atletisme al

de la ciutat.
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En

BÀSQUET

GRANOLLERS

Bàsquet Granollers

reconeixement

a

la promoció del

la difusió dels valors de

bàsquet durant 75 anys a la ciutat i a
l'esport entre una gran pedrera de jugadors i juga¬

dores.
Es vol

distingir,

més, l'aposta decidida per la promoció del bàsquet a les
escoles que ha fet l'entitat, al llarg de tota la seva
singladura. Avui el CB
a

Granollers continua farcint el
de

conjunts, demostrant

recorregut iniciat

ara

com

seu

primer equip, gràcies a una vintena llarga
d'important tot el col·lectiu per seguir el

n'és

fa 75 anys.
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progressió imparable. La temporada 1949-50, jugant al pati de l'Escola Pia, els jugadors
Catalana, grup B.

L'equip té

una

l'ascens

Primera Categoria

a

GRANOLLERS
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CLUB

Als

BÀSQUET GRANOLLERS

temps amb poques distraccions, ia pràctica esportiva era una de ies
principals activitats socials i de lleure. Tant és així que era freqüent que un practicant combinés
anys trenta, en uns

diverses
A

disciplines.

Granollers, alguns dels primers atletes que donarien origen al Club Atlètic Granollers també
atrets per un esport nou i que sembla un bon complement a l'educació
física: el

se senten

basquetbol.
Fins aquí res gaire extraordinari. El més sorprenent és que aquest
d'un grup de noies, fins al punt de voler-ho provar. La seva

joc peculiar crida l'atenció
petició es pren en consideració i
seran les primeres a entrenar-se amb regularitat, els
diumenges al matí. És així com finalment
la junta directiva del Granollers SC decideix constituir una secció de
bàsquet.
Les anècdotes abunden. La ciutat compta
accés

a

moltes

mitges... i

no

coses.

Els familiars d'una

aleshores

uns

12.000 habitants i les dones

jugadora s'assabenten

no

tenen

que per entrenar-se es treu

les

la deixen jugar més.

Malgrat els impediments familiars i laborals, les noies
juga a Granollers el primer partit de bàsquet... sobre un

i el 6 de març de 1932 es
camp de futbol. No és una mala opció,
tenint en compte que, a manca de terrenys de joc adients, en el futur
alguns partits comarcals
s'hauran de disputar a les places dels pobles.
progressen

En

aquell partit inaugural l'equip local s'enfronta a la Unió Esportiva Sants, que s'imposa per
6 a 4. El més important, peró, és que el matx és tot un èxit de públic i
aquest fet encoratja
els esportistes i els dirigents del club. La llavor ja està plantada i l'entusiasme s'encomana: el
5 de juny d'aquell mateix any ja es presenta l'equip
masculí. El bàsquet a Granollers prendrà
una

embranzida definitiva.

Malauradament la Guerra Civil esclafa aquella energia, literalment. Els camps de joc -ja de
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per
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si força precaris- són arrasats i les cistelles cremades. Després de la guerra, fruit de les
polítiques i esportives imposades pel nou règim, l'entitat es veu obligada a canviar

directrius
el

pel de Club Deportivo Granollers, però els ànims no decauen. De mica en mica
generació de joves reprèn aquell impuls incipient anterior al conflicte bèl·lic, per bé
ho han de fer a l'empara de l'organització juvenil de Falange Española.

seu nom

una nova

que ara

A la dècada dels

quaranta es reprenen les competicions i el 1942

es constitueix la primera junta
federa. S'inscriu als campionats promoguts per la Federació
Catalana i al cap de quatre anys, el 1946, assoleix un triomf destacat en
imposar-se com a campió
provincial. És només un preludi de la consecució del campionat de Catalunya, un títol aconseguit
a Lleida en una final en la qual els granollerins
apallissen el F.J. Girona per 68 a 11.

directiva del F.J. Granollers i

Aquest èxit -sumat
que permet

l'equip

es

canvis en la política esportiva del país- és un revulsiu important
del
Club
la creació
Bàsquet Granollers, l'I d'octubre de 1946. El pati de la Ealana certs

-l'antiga Unió Lliberal- es transforma en la llegendària "pista rosa", pel color del ciment
emprat. Einalitza el campionat d'aquell any i l'equip puja a tercera preferent.
ge

A

partir d'aquest moment els esdeveniments

el

reglament dictat

per

la Federació obliga

a

precipiten en una ràpida successió. El 1948
canviar novament de terreny de joc. La solució és
es

acord amb l'Associació d'Antics Alumnes de les Escoles Pies, segons el qual l'equip passa a
anomenar-se EP Granollers i juga els partits al pati de l'escola. El trasllat coincideix amb l'ascens
un

a

preferent, tot i que un parell d'anys més tard, el 1950, s'arriba a primera catalana,
B, en la que fou la primera retransmissió radiofònica en la història de la ciutat.

segona

grup

El creixement i la

progressió esportiva són positius, però també tenen el seu revers indesitjable.
econòmiques que comporta l'ascens de categoria ja no poden ser assumides
l'associació. Eruit d'això, el 1951 les gestions amb el Club Deportivo Granollers de futbol
tal d'incorporar el bàsquet com a secció es materialitzen.

Les necessitats

per
per

Tanmateix,

no

tot és vent a favor. Un

equips masculins i femenins

a

diumenge de març del 1955 un autocar transporta els
Lleida. Acompanyen els jugadors els directius i els seus familiars. A
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En la

seva

etapa més dolça, el

CBG acomiada la brillant dè¬

cada dels setanta participant
la

primera competició
la Copa Korac,
organitzada per la Federació
a

seva

europea,

Internacional de Bàsquet.
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quilòmetre de Tàrrega el vehicle perd la direcció i xoca contra un arbre en un aparatós acci¬
produeixen víctimes mortals -peró sí molts ferits, alguns de consideraciól'accident desencadena una greu crisi en el si de l'entitat. Les temporades següents són difícils
i només l'equip infantil aconsegueix el campionat de Catalunya el 1957.
un

dent, lot i que no es

El 1958 resulta transcendental.
constitueix finalment com

club de prestigi,

a

Aquell any el CBG deixa de ser una secció del club de futbol i es
independent. L'encertada gestió acompanya l'evolució d'un

entitat

amb forta implantació,

El 1960 s'assoleix l'ascens

a

una

sólida base esportiva i

una

personalitat pròpia.

primera regional i durant les festes de l'Ascensió s'inaugura el

pavelló poliesportiu municipal al carrer de Lluís Companys, un dels millors del país. I
més important: es fa una aposta decidida per la promoció de l'esport de base amb
la introducció del bàsquet als centres escolars. El club no treballa només el seu present, sinó
que també prepara el seu futur.
nou

encara

Amb els fonaments consolidats, el CBG enceta una densa i fecunda

trajectòria: la temporada
s'aconsegueix l'ascens a segona estatal, i es manté la categoria. El 1963/64 s'inicia
el minibàsquet i el 1966 es crea el Primer Campionat Escolar Comarcal de Mini.
1961/62

La

moguda dècada dels seixanta veurà ascensos i descensos. El 1969 es comencen a passar
dificultats i s'imposa una revifalla que comença a gestar-se un parell d'anys més tard. El fruit
d'aquest redreçament té un dels seus punts d'inflexió el 1972, amb el retorn a segona estatal,
categoria

la qual el club s'assenta i assoleix importants resultats jugant les fases d'ascens
divisió
espanyola. Finalment s'aconsegueix arribar a la divisió d'honor, l'elit del bàs¬
primera
quet estatal. És la temporada 1976/77, amb el patrocini de la marca de sabons Camp, ben
en

a

arrelada

a

la ciutat. Van caldre quatre anys

d'ajustos i reestructuracions

per

gaudir de l'etapa

més memorable del CBG.
El 1977/78 Areslux és el

vegada

en una

aconsegueix

un

patrocinador del club, que el 1978/79 participa per primera
competició internacional, la Copa Korac, mentre que a la lliga espanyola
sisè lloc.
nou
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La

temporada 1982/83 torna
lliga espanyola.

a ser

especialment brillant, amb

un

BÀSQUET GRANOLLERS

impressionant tercer lloc

a

la màxima
El 1982

constitueix l'ACB i el CBG n'és

es

un

dels clubs fundadors. És

l'època

en

la qual les

estructures del

bàsquet estan canviant amb rapidesa, cercant la popularització i un augment
l'espectacularitat. El pavelló s'omple cada dissabte. El curs 1984/85 el patrocinador és la
firma Cacaoiat i s'aconsegueix la classificació per al play-off final.
de

Quatre anys més tard, el 1986, s'inaugura el nou pavelló del carrer de Girona,
club. Amb

seu

actual del

cabuda

mitjana de 3.500 persones, aquesta instal·lació amb grades retràctils
triplica la capacitat de l'antiga pista de parquet i esdevindrà un valuós aval patrimonial.
una

El cert és que

es troba immers en un enorme procés de transformació
expansió que propicia l'aparició de noves categories (lligues LEB i EBA) i
de nous clubs. Aquest panorama canviant -que sovint prioritza el guany econòmic per sobre
dels projectes esportius- afecta directament el model clàssic del club de base, particularment
arreu

a

l'esport de la cistella

de l'Estat, una

Catalunya.

De sobte sembla que no

n'hi ha

amb els jugadors de plantilla i que calen grans fitxatges
estrangers... i pressupostos desorbitats. Malauradament la realitat més implacable no
tarda a imposar-se, i s'obre un període especialment negatiu per al bàsquet a la ciutat, amb
i

prou

noms

problemes de tota índole. Les regles del joc han canviat. Competir al màxim nivell és costós i
desgast en els clubs amb menys autonomia financera.

això provoca un gran
Mantenir-se

gran

esforç

en

aquest context, amb pocs recursos i sense suport institucional, implica un

que comença a passar

factura. La

campanya

d'aportacions econòmiques també

fracassa.

L'any 1993 el CBG perd la categoria a l'ACB, però no pas per manca de mèrits esportius, sinó
per manca de mitjans econòmics. El pitjor és que, amb el descens, la ciutat també refreda la
seva passió pel bàsquet.
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l'Argenta CBG s'imposa

Manresa.

a

2007
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la final de la Lliga Catalana davant l'Olesa,
seu historial.

És el darrer títol oficial que acumula al
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en un

emocionant partit jugat

CLUB

Després del descens

viuran

BÀSQUET

GRANOLLERS

difícils, tant esportivament com econòmicament. La
temporada 2002/03 s'assoleix definitivament l'ascens a la categoria de lliga EBA, on encara
es

uns anys

continua actualment.
Ei 2004

es tanca una

fusió entre ei CBG i ei Grup

Esportiu Granollers que posa fi
bàsquet de Granollers des de feia vint anys. "Va ser un gest important de cara
de visualitzar que hi ha un únic club de bàsquet i que aquest esport està unit."
del

a

la divisió

a

la ciutat,

L'aliança permet incrementar ei nombre d'equips i palesa que la tasca de formació i l'enfor¬
planter és l'única manera de subsistir. "Aquesta és la feina en la qual ara estem
més immersos. Tenim un primer equip que és la nostra bandera, ei més important del club,
peró bàsicament ei dia a dia és ei treball amb els nens, des de l'Escola de Bàsquet -amb 6 o

timent del

7 anys-

els

fins que poden accedir ai primer equip. L'objectiu és d'aconseguir,
jugadors dels primers equips siguin subministrats per la casa."

Ei club continua la

seva

a curt

termini,

que

aposta de potenciació del bàsquet de base com a model de treball.

En els darrers anys

la junta directiva actual ha reorganitzat esportivament un club que estava
força desestructurat. Ei rumb s'ha clarificat i en ei rerefons sempre es manté la confiança en
la

garantia

patrimoni social i esportiu del CBG. A hores d'ara té 25
equips: setze de masculins i nou de femenins, a més a més de l'escola de bàsquet. Sens dubte,
la història continua. "Pel que fa a l'estructura de club i ai nombre de jugadors practicants,
que representa

un

gran

els deu

primers. En tot Catalunya n'hi ha pocs amb el nostre volum d'equips, i
parell d'anys vàrem rebre ei trofeu Comitè Olímpic de Catalunya per ser un dels clubs

estem entre

fa

ei

amb més

equips federats."

De la darrera

etapa sobresurt la victòria davant l'Olesa a la final de la lliga EBA. Ei partit, jugat

Manresa ei 2005, va dur molts aficionats a la

capital del Bages per presenciar un xoc intens
Aquest any 2007 va arribar a la final, peró va perdre per la mínima, aquest cop
també contra l'Olesa. Aquest és, de moment, ei darrer títol oficial de l'Argenta Club Bàsquet
Granollers i representa tota una injecció de moral i de reconeixement de la feina feta. "Hi ha
a

i vibrant.
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equips conformen el CBG de la temporada 2007-08. Un veritable planter que assegura encara moltes

encistellades amb denominació

d'origen Granollers.
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CLUB

BÀSQUET GRANOLLERS

força gent de la junta que som exjugadors i ara hi portem els fills a entrenar. Bàsicament és
el nostre esport, el coneixem i ens trobem bé aquí dins. Ser directiu d'un club de les nostres
característiques és donar molt a canvi de res; ho fas perquè t'agrada. I quan nosaltres ho deixem
segur que sortiran uns altres bojos que s'hi posaran. Per això hem durat 75 anys. Nosaltres
no som els
primers ni els últims."
Ei club ha pagat un preu

molt alt, i sembla

s'ha après la lliçó de

no voler estirar més ei braç
la capitalitat del bàsquet comarcal. "Cada any estem
una mica millor i formant millors jugadors, i arribarà un dia en
què ens haurem de plantejar
de fer alguna cosa més, perquè si aquí no els donem una sortida els jugadors se n'aniran a un
altre lloc. Aquesta és la realitat, però mai un equip arrossegarà la resta del club, perquè això
ja ha passat. Arribarem fins on puguem arribar. L'ACB és impossible, però creiem que podem

que

la màniga. L'objectiu és de

que

recuperar

tenir més
estar en

La

equips a preferent i que els equips sèniors -tant ei masculí
alguna categoria més amunt."

confiança

ei futur té ei millor reflex

com

ei femení- podrien

l'ampli reguitzell d'actes oberts a la ciutadania
que festegen els primers 75 anys de vida de l'entitat: presència a la Mitja Marató de Granollers,
partits i torneigs escolars i de categoria mini, un entranyable sopar de germanor i una multi¬
tudinària festa per als més joves a la plaça de la Porxada.
en

en

Al

llarg d'aquests tres quarts de segle són moltíssimes les persones que han viscut pel bàsquet:
presidents, directius, entrenadors, tècnics, jugadors i aficionats, i per això la celebració pretén

fer

partícip tota la ciutat d'aquest esdeveniment, perquè, en aquesta aventura col·lectiva,
la seva il·lusió gent anònima, gràcies a la qual el club s'ha sostingut i ha
perdurat en el temps.

també hi ha aportat
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En

a
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DE
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l'Esbart Dansaire de Granollers

reconeixement

la difusió i

l'ensenyament de les danses tradicionals po¬
pulars catalanes des de fa 75 anys i al seu compromís cívic amb Granollers.
a

A més, es
tres

han

distingeix l'Esbart Dansaire perquè s'ha mantingut durant aquests
quarts de segle gràcies a la constància i l'impuls de diverses persones que
tingut la responsabilitat de dirigir i d'enfortir aquesta entitat que promou

el coneixement de les danses d'arrel
També

popular i tradicional.

distingeix l'entitat pels espectacles que ha protagonitzat en els
i per la difusió del nom de Granollers arreu dels pobles i ciutats
portat les seves danses.
es

darrers temps
on

ha
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L'actuació de l'Esbart al Palau de la Música
de la represa.

Catalana, el 1946, és

un

dels punts culminants durant el temps

Josep Sala dirigia la cobla.
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A

començament de la dècada dels trenta Granollers és
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població petita, però amb un ex¬
en part per l'Orfeó Granollerí

una

traordinari caliu associatiu. La vida social i cultural està animada
i el Foment de la Sardana, que

despleguen variades activitats: cant, sardanes,

teatre. Pastorets,

excursionisme...

Alguns dels

seus

membres també ballen danses populars catalanes, peró

formar part

d'un

grup

1931

estable. Assagen de tant

en tant,

fins

que

sense

consciència de

després de la festa major del

constitueix l'Esbart de Dansaires Granollerí del Foment de la Sardana, que

es

actuació amb

públic l'any següent

a

la

seu

de l'Orfeó Granollerí del

carrer

fa la primera

del Pont.

Ouan per diversos motius aquest grup de nois i noies es desfà, un parell dels seus membres, en Josep
Gutinell i en Pere Riera, amb la col·laboració d'en Josep Sala, aleshores president del Foment de la

Sardana,

creen

Poc temps
per

el primer esbart infantil, que debuta el 1936 al pati blau del cafè Comercial.

més tard. Sala

la quitxalla-

seria el gran

Sala és

ballador i

un mestre

de sardanes amb

una enorme

estimació

de la colla tot sol. Aleshores ningú no podia sospitar
inspirador de l'esbart granollerí, el seu primer pal de paller.
pren

les

-gran
regnes

que

ell

personatge amb una personalitat desbordant. En opinió de Carles Masjuan, actual
president de l'Esbart, aquest tarannà comportava aspectes positius i negatius. "El gran avantatge
un

és que era un

home

simpaties. Per tant, en qualsevol moment en què es produïa un
petit daltabaix ell se'n feia càrrec i la gent el seguia. Trobava substituts dels nanos que es feien
grans i plegaven, trobava quatre calerons per llogar vestuari, trobava espais per assajar... Era un
organitzador nat,
nera

que

que creava

una

l'Esbart mai

màquina de tren. L'inconvenient és
es va

aixó hauria comportat: no

constituir

com a

hi havia socis,

subvencions oficials... L'Esbart,

amb això en tenia prou, de
entitat amb tots els ets I uts, amb els beneficis

no

simplement,

que

hi havia quotes nl llibre de registres,
anava

fent

a

força de voluntarisme."
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ma¬
que

reblen
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això, aquesta serà la gran època daurada de l'Esbart, que es perllongarà ben bé fins

dècada dels seixanta. Sala i els

seus

vailets

no

només ballen sinó que

també fan cantades de

caramelles, celebren la castanyada, surten d'excursió i també participen
d'actors

la

a

en

els Pastorets, fent

ballant. Fins i tot,

o

algun Nadal, el senyor Sala n'assumeix l'organització amb decisió
del conte entre la canalla. També s'atreveixen a fer teatre, amb
tenen molt èxit popular i amb els quals fan desenes de funcions arreu de la

i distribueix els personatges

espectacles

que

Una de les ballades més tradicionals de l'Esbart s'inicia el 1941 i

comarca.

més de dues dècades. És la que

Sala és

un

fan

a

es

mantindrà durant

l'Hospital de Granollers coincidint amb la diada de Reis.

apassionat de les danses populars, peró resulta paradoxal que no tingués coneixements
Malgrat aquest impediment, es dóna un fet curiosíssim. El 1946, en plena represa

de música.

després del tràngol de la Guerra Civil, l'Esbart assoleix

una

de les fites més remarcables de la

seva

història amb l'actuació al Palau de la Música Catalana. El més sorprenent és que

Sala,

sense

el mateix

haver estudiat mai música, dirigeix la cobla.

Sala compta sempre amb la valuosa col·laboració d'en Josep

primer esbart dels
però
es

que va

any trenta

un

seixanta ja té

fent grans

seva

un

ballava i, veient-los

a veure un grup com

que

genera

complicitats. Gràcies

durant tota la

seva

a

que

la

una

vegada,

després podia explicar."

seva

il·lusió el projecte

vida fou conegut popularment

com

va

"el

Sala dels ballets".

Als anys
van

aixó

infantil,

després podia xiular, i de la dansa,

projecte i qui

tirant endavant, i és per
senyor

grup

resultar cabdal. "Era el que anava

recordava de la música, que

Sala és l'ànima del

la

i del primer

Gutinell, un dels fundadors d'aquell
home que va restar sempre a l'ombra

i

van

troba cansat. Els nois i noies d'aquesta generació es
plegant, entre altres motius per la manca d'un local on assajar. Privat de
una certa

edat i

es

empenta organitzativa, el 1964 l'Esbart és gairebé a un pas de la desaparició. Sala era

element tan insubstituïble que quan

manté viva la

ell falta, l'edifici trontolla. Només la colla dels veterans

flama, amb trobades anuals i ballades molt ocasionals allà
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on

els demanen.

La

plaça de la Porxada és l'escenari

que

ha acollit més actuacions de l'Esbart Dansaire de Granollers.
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fet insòlit: l'agrupació local de Coros y Danzas de la Secció Femenina de
faltar un grup folklòric a la ciutat i en crea un de nova fornada. Però el problema

un mestre

en escena

Sala

a

DANSAIRE

i enceta

un

faci càrrec. És aleshores quan Josep Sala és reclamat, torna
segona època que es perllongarà fins al 1985.

que se'n
una

ja és gran, però aleshores succeeix

un

fet providencial:

en un concurs a

a

entrar

Barcelona coneix per

casualitat Carles d'Abàsolo, mestre de l'Esbart Català de Dansaires, la formació més veterana i
amb més tradició del país.

Sala li demana ajuda per tal d'ensenyar als nous balladors granollerins
l'oferiment; aporta aire fresc: una mentalitat més oberta, amb unes idees

i D'Abàsolo accepta

molt més clares i més estructurades del que
El 1977, amb l'arribada de la democràcia i

solo té la visió de

ha

ser

de

ser un

esbart.

l'obligada adaptació

a

la Llei d'Associacions, D'Abà¬

agrupació, amb l'ambiciós propòsit d'aixoplugar totes les
popular i tradicional. És per aquest motiu que es bategen com a Agru¬
pació Folklòrica de Granollers, on l'esbart hauria de ser una secció més. Si bé el projecte no es
crear una nova

manifestacions d'arrel

materialitza del tot,
tot

per

es crea una

bé

que no

Un dels

s'aconsegueixen bones subvencions,

cobla amb la idea de

arriba

a

disposar de música pròpia

per a

un

vestuari

nou

i fins i

les actuacions de l'Esbart,

punts culminants d'aquesta segona etapa és la participació en l'edició de 1978 del

El 1982 té lloc

un

d'establir

un

i fa lliurament als

un

joventut, l'agrupació festeja el mig segle d'existència
reconeixement a la tasca de Josep Sala, però alhora també una ma¬
seva

lligam directe amb els orígens. La colla dels veterans participa en l'aniversari
joves balladors del seu antic banderí; es visualitza d'aquesta manera el vincle

passat i present i

perit dels

Llangollen, al País de Gal·les.

altre fet clau: tot i la

de l'Esbart Dansaire. És

entre

dissenya tot

quallar.

festival de música i dansa de

nera

es

un cert

relleu generacional. El

nou

Esbart, doncs, és hereu d'aquell

anys trenta.
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El 2003 l'Esbart s'afegeix a la celebració del 20è aniversari de la festa major de Blancs i Blaus amb el
espectacle més ambiciós, Blaüncs, estrenat al Teatre Auditori.
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El 1982 D'Abàsolo abandona
cop

l'agrupació i tres anys més tard Josep Sala es torna a retirar, aquest
definitivament. Aquesta circumstància, afegida a la manca de local d'assaig i a certes des¬

avinences

provocades per la divergència de criteris, provoca un nou període de crisi. L'Esbart,
desestructurat, es va esllanguint. "Hi havia una junta que cada vegada es reunia menys sovint,
de

manera

que

pels volts del 1990 l'Esbart

es

limitava

a uns

vuit nens, i

res

més. Una actuació

desastrosa al pati

de la parròquia -que es va haver de fer amb un casset, perquè
equip de música- serà la gota que acabarà de fer vessar el vas."
És aquí on s'enceta

una tercera

no

hi havia

etapa. Les dues mestres amb qui aleshores compta l'entitat,

Conxita
i

Armengol i Núria Maynou, tenen l'encert de convocar els pares d'aquelles vuit criatures
plantejar-los un ultimàtum: o els donen un cop de mà o pleguen definitivament. Contra tot

pronòstic, els
d'aquestes

persones que

coneixíem de res,
vam creure

s'engresquen i s'enceta

pares

aquí

mès adient

Vam voler recuperar
mentre que

el

fan

una aposta

vam començar
crear-ne

nom

les dues mestres

de

nous.

original i
van

de

un

procés de refundació. Carles Masjuan és

decidida pel canvi. "Tot i
nou.

Perquè

en comptes

Però assumíem

que entre

els

una

pares no ens

d'intentar refer els estatuts

plenament tota la trajectòria històrica.

organitzar la infraestructura de gestió,
acceptar continuar assajant amb la canalla, treballant mès cò¬
vam començar a

modament. Amb això
amb la
cos

qual

cosa van

de dansa, que

amb més bona

algunes ballades van començar a millorar, si més no a nivell organitzatiu,
venir més nens. Amb l'últim mestre, en Jaume Ginestet, vam recuperar el

s'havia dissolt. Seguíem la línia

organització,

una

l'Esbart havia portat fins aleshores, però
infraestructura millor i amb més suport econòmic: creem les
que

quotes d'associats, demanem subvencions i cerquem patrocinadors..."
El 1995

una

feliç coincidència permet el contacte amb aquella antiga colla de veterans, que
regularitat, tot i que deslligats de l'Esbart del moment.

continua fent la viu-viu i trobant-se amb

Aquella trobada propicia el debut dels
bon aparador per
seu

ritme.

donar

Assagen

a

un cop

la Mostra d'Entitats,

des del 1992 és un
conèixer la tasca que s'està fent. A hores d'ara els veterans van al
per setmana i, de fet, són els que mès ballen, perquè disposen del
grans a
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Des de fa

grup

gairebé una dècada, cada mes de maig, l'Esbart balla al monestir de Montserrat. El dinamisme del
de Faixes, que està ballant el carnestoltes, desperta l'expectació dels devots.
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Quan

en

un any
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imparteixen classes de dansa als alumnes del

quals preparen

un

centre

espectacle.

Jaume Ginestet abandona la direcció del

cos

de dansa, de manera

providencial es fa
coneixença amb Carles Morales, provinent de l'Esbart Sant Cugat, que en aquells moments
és el que està introduint innovacions més interessants. "Ell volia imitar-en el bon sentit de la
paraula- el

seu mestre, en Joan Serra, i

model. Hem
ser un

tingut la sort de trobar

una persona

un

lloc

amb

on

una

poder fer

coses i

reproduir aquell

visió molt encertada del

que

ha de

esbart."

Entre els

seus

reptes es planteja la necessitat d'oferir espectacles de nova creació.

ta nova visió que

nivell

buscava

el 1999

basteix Batecs,

es

un

És fruit d'aques¬

punt d'inflexió que no farà sinó incrementar el

d'exigència. "Nosaltres érem els primers que no ens ho crèiem, no ens vèiem dalt d'un
un acurat treball de luminotècnia, maquillatge, un vestuari fet expressament i

escenari, amb

molt elaborat... i per
més:

vam estar

moment va ser

altres ha estat
Amb Morales
es

damunt de tot molt ritme,

d'espais morts. Això és el que va costar
assajant l'espectacle íntegrament i va exigir molt d'esforç. En aquell
gosadia... i ens en vam sortir. Un cop vam veure que anava bé, amb els

molt temps
una

anar

seguint."

com a

director artístic, l'Esbart comença a treballar a fons la dansa, però també

valoren aspectes com els

En anys

assaigs, la mirada i el gest, el vestuari

successius arriben els espectacles Plou i fa sol,

Eclèctic (2005) 0 Ballant-la

l'Esbart, fins

a

arribar

a

a

el maquillatge.

Risto balla sol (2002), Blaüncs (2003),

la setantena de balladors actuals. "Sempre s'han anat plantejant projectes

La celebració de l'Esbartiada

la Eira

en

o

Granollers (2006), muntatges que encara atreuen més canalla a

millors i més agosarats, posant

en

res

el llistó

una

miqueta més alt."

(2004), la participació

el Eestival Internacional de Cantonigròs
d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa, les sortides -primer a Galícia, després
en
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o
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ESBART

Extremadura i Menorca- i

experiències
La

que

regalen

un

DANSAIRE

DE

GRANOLLERS

augment de la presència en la vida cultural granollerina són altres

noves

satisfaccions als actuals components de l'Esbart granollerí.

incorporació dels balladors als Pastorets, el Nadal de 2006, inaugura els actes de celebració del

seu

75è aniversari, arrodonit amb el trasllat a la Troca, el Centre de Cultura

De

cara

al futur

es

l'ampliació del

preveu

cos

Popular i Tradicional.
de dansa i del repertori, així com el progressiu

relleu de la colla de veterans, a fi de mantenir-la; també la formació i el

reciclatge continus

a

través de tallers

especialitzats i ampliar l'obertura a la resta del món dels esbarts a través de la
implicació en l'Agrupament d'Esbarts. L'objectiu no ha canviat: contribuir a l'ensenyament i la
difusió de les danses tradicionals, amb la màxima fidelitat possible, "però si ens hem d'inventar
alguna cosa, que sigui amb la sensibilitat del segle XXI".

Tot

plegat haurà de fructificar en el

i que

de ben

espectacle

seves

entrevistes

plasmació el 2008
que

coronarà

el fet de
no

no

en un

dut

en

a terme

per

cançoner

de

Josep Capdevila. El fruit

els arxius durant tres llargs

anys

tindrà

volum de la sèrie divulgativa Coneguem Granollers. Serà la cirereta
de confiança i d'optimisme. "El més lloable ha estat la constància,

llançat la tovallola

una

recerca

personals i de les capbussades

un moment

haver

havia estat:

l'Esbart, també el més ambiciós

una nova

També cal fer menció de l'inestimable treball de
de les

que prepara

fita. Es tracta d'una proposta inspirada en el
s'estrenarà al novembre de 2008 al Teatre Auditori de Granollers.
marcarà

segur

Lluís Llach que

nou

entitat amb

cara

en tots

aquests anys. El secret ha estat intentar fer el que

i ulls. Ara tenim estatuts i pressupostos,

però mantenim aquell antic caliu associatiu d'un

grup

de gent que s'aplega

important continua essent trobar-nos. I és aquest esperit d'associació el
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fem assemblees...

per

que

fer coses. El més

volem preservar."

Ajuntament de Granollers
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