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MEDALLES

Totes

i tots

som

LA

dels

un

GRANOLLERS

CIUTAT 2008

s'esdevé a la nostra ciutat. Cadascú en la nostra
ciutat és necessàriament un projecte col·lectiu: la suma

protagonistes del

i

possibilitats. Perquè
impulsos de molta gent.

mesura

Fa

DE

una

que

temps l'Ajuntament es va proposar homenatjar-les en un acte públic que celebrem

cada any
i

nes

perquè, afortunadament, cada any som capaços de consensuar noms de perso¬
d'entitats que mereixen la Medalla de la Ciutat. És un exercici que ens complau. El

fem amb el lliurament de les medalles és ressaltar l'aportació especial i específica de
persones o entitats que han deixat empremta. Que han contribuït extraordinàriament a

que

enfortir aquesta ciutat que anem construint
narem

Pere Canal i

dia

dia tots plegats. Aquest 2008 guardo¬
Baliu, Miquel Montané I Molina, Margarita Tintó i Sala i l'Associació
a

Cultural de Granollers.

Vaig tenir la sort de conèixer fa molt

anys en

d'advocats. En Pere ha estat, des de ben
a

la

jove,

Pere Canal, treballant en el seu despatx

una persona

implicada

qual ha servit professionalment i socialment. L'hem trobat

en

en

Granollers, ciutat

els moments crucials de

la vida cultural, quan avançar en aquest
un

compromís per al país i

el ritme dels

per a

àmbit era alguna cosa més que fer cultura: era
la ciutat. A la fundació de l'Associació Cultural, marcant

primers anys, obrint les portes d'Òmnium Cultural a la nostra comarca,
presidint el Casino i auspiciant la fusió amb el Club de Ritme. Com a advocat, ha marcat
una etapa a la nostra ciutat. Deixa un
important llegat en el Col·legi d'Advocats de Grano¬
llers, d'on va ser degà durant molts anys, i també assumint responsabilitats en l'advocacia
en

seus

l'àmbit nacional. En Pere

va

fer

un

pas

endavant

en un moment

de la ciutat presentant-se com a
formant part

molt decisiu pel futur

regidor per Convergència Democràtica de Catalunya i
del primer ajuntament de la democràcia recuperada.
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La Mútua del Carme,
LAR

o

la

la Fundado Privada Vallès Oriental per a disminuïts psíquics, la Fundació

presència

seva

bardeig de la ciutat

ens

a

la Comissió Cívica de commemoració del 70 aniversari del bom¬

parlen nítidament del compromís cívic i social d'en Pere Canal.

el barri de Sota el Camí Ral I,
sobretot, el Grup de Primer de Maig, a primer nivell. Ell va veure clarament que aquell
polígon, que en els anys seixanta coneixíem com les cases barates, naixia amb una man¬
cança enorme de serveis. Amb un risc de marginalitat. I es va proposar invertir aquesta
situació. Ho ha aconseguit amb una feina constant i tenaç, sent un bon interlocutor del
veïnat davant de les administracions, cedint generosament el seu temps durant més de
30 anys. Convertint-se, sense proposar-s'ho, en el president quasi vitalici de l'associació.
Qui vulgui saber del tarannà d'en Miquel només cal que vagi un dissabte al matí al local
de l'Associació de Veïns de Sota el Camí Ral i veurà com atén els veïns que li expliquen
Miquel Montané és

els

seus

una persona que

problemes. I

com

s'aplica

a

ha viscut

per posar

resoldre'ls.

He viscut amb ell nombroses actuacions que

transformat el barri: la

molts

carrers

de Maig,

i

hem fet possible conjuntament i que han
millora del clavegueram, l'arranjament de façanes, la urbanització de

places, l'Escola Bressol Cangur, la construcció del camp de futbol de Primer

vida de Roca Umbert, la nova escola Ferrer i Guàr¬
dia o la signatura del conveni que està permetent la instal·lació d'ascensors i l'eliminació
de barreres arquitectòniques dels blocs de Primer de Maig. Amb en Miquel, i la resta de
l'associació, he compartit també molts sants de barri, passejades de tardor, celebracions
diverses que posen de manifest la vitalitat i l'esperit col·lectiu del barri de Sota el Camí
Ral. Un barri, una ciutadania, que té amb en Miquel Montaner un referent. És d'aquells
granollerins que destaquen per la feina que fan, no pel que parlen o escriuen.
el Parc del Congost, la

nova

Margarita Tintó, la noia de la Torre Pardalera, ha fet una extensa carrera en el camp de
la recerca i la difusió històrica, iniciada a Catalunya i completada a l'Estat i a l'estranger.
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DE

LA

GRANOLLERS

CIUTAT 2008

La vida de

Margarita Tintó està dedicada als museus i a la museografia. Des del Museu
Verdaguer de Vallvidrera o el mateix
de Granollers, on va jugar un paper essencial per recuperar i catalogar un munt

d'Història de la Ciutat de Barcelona fins al Museu
Museu

de material. La ciutat li deu aquest
Una feina feta des de la

constància, des de la perseverància, des de la vocació de servir,

des de la vocació de lluir i, aquest
molts anys, que té

la

agraïment d'una manera extrema.

fet,

se

li ha d'agrair molt i molt

a

no

la Margarita. Feina de

arrel també a l'Institut de Granollers, un lloc on molta gent es
va formar, ella també. A més, tot el que ha aconseguit la Margarita té la virtut d'haver-ho
assolit en un període molt complicat perquè les dones s'obrissin camí. Ella va poder estudiar,
seva

i exercir-la de

fer

una carrera

de

publicacions de les quals tots plegats podem gaudir,

de Granollers, resultat de la
El present

manera

seva

cultural de Granollers

brillant, deixant testimoni de la

no es

podria explicar

feina

en un

munt

El retaule gòtic de Sant Esteve

estreta vinculació amb Granollers i el

l'Associació Cultural de Granollers. Jo
60 anys

com

seva

sense

seu

patró.

la feina portada a terme per

la ciutadania és deutora d'aquests
de treball de l'Associació Cultural. És l'empenta de la gent d'una ciutat per fer

de la cultura

un

crec

que tota

instrument de convivència, de civisme, de resistència, d'identitat i de

cohesió.

Aquests 60 anys han donat per molt i els ha construït molta gent. Jo voldria recordar
quatre persones que avui no hi són. L'Esteve Sala, el president de la dècada dels 60, que
va

impulsar moltes iniciatives, entre les quals el Cineclub.

En

Gregori Resina, que va presidir l'Associació de 1979 a 1982. Poc temps, però amb una
llarga trajectòria dins l'entitat. L'ànima del TAC. El motor del Cicle de Teatre de Granollers,
punt de referència del teatre a Catalunya durant molts anys.
I dos

presidents que

ens van

deixar molt joves:

en

Joan Camps i Giró i
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en

Rafa González.

Amb

en

Joan

Camps vaig tenir l'honor de compartir la junta de l'Associació Cultural. Va

el

president de les èpoques de transició, un període molt complicat, al final de la dic¬
tadura, al principi de la democràcia, en el qual trobar el fil just de la feina de l'Associació
era realment complex.
ser

En Rafa González
ser

el

altre

president històric, de llarga volada, de llarg temps. Va
president de la consolidació i de la modernització de l'AC. Un visionari que va ser

endavant i que l'Associació Cultural havia de
professionalitzar-se. Havia de donar serveis molt més enllà dels purament de gaudi per
als seus socis i havia de dedicar-se a l'educació. A les escoles i als escolars. Avui parlem
capaç

d'entendre

va ser un

de Granollers

que

com a

s'havia de fer

un pas

ciutat educadora. També

en

aixó hi hem de reconèixer

l'impuls d'en

Rafa i de l'Associació Cultural.
Ells quatre representen

alguna

cosa,

un

en

les
i

si

es

caracteritza

per

l'activitat cultural de Granollers.

denominador comú entre les tres persones

Medalla de la Ciutat aquest any
llers

que,

és per la diversitat, per l'activisme, pel compromís. I, sens dubte, per ser un

dels motors essencials
Si hi ha

els millors valors de l'entitat. Una entitat

i l'entitat

que

reconeixem amb la

és, sens dubte, la seva estima i voluntat per fer de Grano¬

ciutat viva. Intensa. Una ciutat de la

qual se'n sentin orgullosos els granollerins i
granollerines. A tots ells els devem, doncs, el nostre agraïment per la seva contribució
una

compromís.

Josep Mayoral i Antigás
Alcalde de Granollers

Granollers, desembre de 2008

Torres Medalla, Míriam; Juncà Rossell, Imma (2008)
«Medalles de la ciutat 2008: Pere Canal i Baliu, Miquel Montané i Molina, Margarita Tintó i Sala i Associació Cultural [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Torres Medalla, Míriam; Juncà Rossell, Imma (2008)
«Medalles de la ciutat 2008: Pere Canal i Baliu, Miquel Montané i Molina, Margarita Tintó i Sala i Associació Cultural [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Torres Medalla, Míriam; Juncà Rossell, Imma (2008)
«Medalles de la ciutat 2008: Pere Canal i Baliu, Miquel Montané i Molina, Margarita Tintó i Sala i Associació Cultural [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

MEDALLES

DE

LA

CIUTAT 2008

GRANOLLERS

El 1935, amb dos companys de la secció d'infants de l'Agrupació
Excursionista
de Granollers, en plenes excavacions arqueològiques a Can Collet del Coll.
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PERE

Medalla de la Ciutat al senyor Pere

CANAL

I

BALIU

Canal i Baliu

Granollers, 1924

En

reconeixement

a

la

seva

aportació

a

la ciutat, des de l'àmbit cívic, social,

cultural i
a

polític, com a fundador de l'Associació Cultural i La Mútua, i com
president del Casino de Granollers i de la delegació comarcal d'Òmnium

Cultural. Va formar part

del primer Ajuntament democràtic i

diputat
provincial. Va impulsar la publicació de Granollers Comunitat Cristiana i Plaça
va ser

Gran.

També

la seva tasca professional, durant els
58 anys
seu bufet d'advocats. Ha estat Degà del Collegi d'Advocats de Granollers i president del Consell dels Il·lustres Col·legis
d'Advocats de Catalunya. Com a Degà del Col·legi granollerí, va propiciar,
distingeix Pere Canal
que ha exercit des del

es

entre altres

per tota

millores, la creació de l'Escola de Pràctica Jurídica i la recupera¬

ció de la festa del

patró dels advocats. Ha rebut la Creu de Sant Raimon de

Penyafort.
Jubilat

professionalment des de l'any 2006, Pere Canal continua sent membre

de diversos patronats

de tipus social.
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DE

La seva esposa

i els

LA

GRANOLLERS

CIUTAT 2008

seus quatre

fills l'any 1961

a

la fotografia del Quilomètric, el carnet de la RENFE

famílies nombroses.
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per a

PERE

CANAL

I

BALIU

Pere

Canal i Baíiu

12 de

juny de 1924 i eii mateix explicava, com a pregoner de ia Fira i Festes de l'Ascensió

va

néixer

dia de mercat de primavera,

un

ai

carrer

de Sant Roc. Era ei

l'any 1997, que ia seva primera visió va ser ei finestral gòtic de ia casa del Conestabie
i i'espectacie del mercat ai carrer, "ple de gom a gom, amb les pageses arrenglerades,
amb els seus cistells d'aviram, i els compradors, els vianants i els badocs com un prenunci
d'aqueiia fotografia del Sant Roc Street, i tan estret!,

que

publicaria

uns anys

més tard ei

setmanari La Gralla".

És

en

aquest carrer, doncs, on ei jove Pere va passar ia infància i ia joventut, amb els seus

companys

de jocs, Vicens Vacca, Joaquim Gaussa, Josep Sala... Alià hi havia, i encara hi

ha, ei negoci familiar, ia sabateria Canal, adquirida pel seu pare, Josep Canal i Cortès,
de Granollers. La

petita vivia
anys

a

seva mare,

fili

Teresa Baiiu i Gabarró, era filla de Barcelona, si bé de ben

ia nostra ciutat. La parella va tenir tres filis: ia seva germana Teresa, deu

més gran que eii i que va morir l'any 2002, i una altra germana que no va arribar a

conèixer

perquè va morir amb pocs mesos d'edat.
estudiar ia

ia secundària durant
ia República l'any 1934 a l'institut Elemental de Segona Ensenyança situat ais actuals
Escolapis. Amb només 11 anys ja va donar mostres de les seves inquietuds culturals, que
sempre més l'han acompanyat. Amb ei seu amic Josep Sala, van crear ei setmanari L'Infant
Català, que es va publicar per espai de dos estius, fins que va arribar ia guerra. Ei darrer
número, aparegut ei 18 de juliol de 1936, ja no es va repartir, seguint ei consell patern.
En Pere

va

Es fa difícil

primària

a

l'escola Pereanton i

va començar

pel cap d'aqueiia generació de joves que van veure
culpa de ia guerra. D'entrada, els va caldre convalidar els
superats durant ia contesa, perquè ei nou règim va decretar que no

imaginar què devia

passar

estroncades tantes il·lusions per
cursos

de batxillerat
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Pere Canal

ropa

va promoure la constitució de la Fundació
Maspons i Camarasa, l'any 1954. Signatura a la Fonda Eu¬
amb Oriol de Riba, Camp Trias, Pere Maspons, Carles Font, Josep M. Montagud i Bonaventura Canellas.
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PERE

eren

vàlids. Pere Canal

de Enseñanza Media
tutelat per
de

seguir els estudis al

impulsat

per un grup

l'Ajuntament. "El centre

l'època, peró el

teníem

va

pare

era

de

mixt i

BALIU

de Corró, al recordat Colegio Oficial

pares arran
no

1

de la desaparició de l'Institut i

podia ser-ho, d'acord amb la normativa

Castro sempre va fer de paraigua. L'escola era un espai de llibertat,

professorat molt obert...,

un

carrer

CANAL

vam

fer

un

bon batxillerat".

Superats els set cursos, de seguida va tenir clar que volia estudiar dret i així va fer-ho, a la
Universitat de Barcelona. Va fer els dos
-

El

primer despatx

el

seu

on va

exercir

mestre: "Va ser molt

A inicis de 1948 obre

va ser

primers

cursos

presencials i la resta,

el de l'advocat Isern Dalmau,

a

per

lliure.

Barcelona. Ell

va ser

interessant, teníem xerrades molt divertides".

Granollers, un dels primers que va haver-hi a la ciutat
després de la guerra, amb Gaietà Rahola. Aleshores era habitual que els advocats vinguessin
de Barcelona, el dia de mercat, i se'n tornessin, acabada la feina. En aquell temps Granollers
despatx propi

a

comptava només amb dos jutjats; primera instància i instrucció, i el
Ara n'hi ha

dóna

comarcal/municipal.

disset, d'instància i instrucció, penal, social i de violència de gènere. Això ens

una mesura

de la

profunda transformació

Pere Canal ha exercit per

espai de 58

estic del tot desconnectat; em

anys:

que

ha patit, també, l'àmbit judicial.

"Ho vaig deixar el 30 de juny de 2006, ara

vaig estar preparant durant tot

un

any".

canviat, "s'ha judicialitzat excessivament", i també han canviat els casos

al llarg
fèiem una mica de tot: dret civil, penal,
mercantil. Amb els anys vam incorporar vessants del dret que han agafat importància,
com l'urbanístic, l'administratiu, el matrimonial, el fiscal o el laboral". És una feina que
vol molta dedicació: "Els advocats tenim el cervell llogat". Les característiques d'un bon
professional: "Ha de ser honrat, bona persona, estar ben preparat-formar-se contínuaLa vida ha

de la

seva carrera.

"Quan vaig començar a exercir,
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PERE

ment i mirar-se les coses des de tots els

del jutge
molts
la

i els

companys,

casos no

CANAL

I

BALIU

punts de vista-, saber fer una bona defensa davant

i, sobretot, mantenir la confidencialitat". Està convençut

haurien d'arribar al

figura de l'advocat "com

un

jutjat i s'haurien d'arreglar parlant. Sempre ha entès

pacificador", malgrat

"pledejar". "El millor plet és el

que

que no

que

l'encàrrec del client sovint sigui

comença". Afortunadament, al seu bufet mai no

hi havia faltat la feina.

aquestes característiques l'han definit en l'exercici de l'advocacia, dit pels seus matei¬

Totes
xos

col·legues,

llador i

la

per
a

que encara

inspirador d'una
seva

la sala de

tingut el
amb el

confiança. Els seus informes mereixen una menció especial,
estructura i claredat, que feien que persones de la professió, i no, entressin
vistes quan ell intervenia. Aquest estil impecable, en l'àmbit professional, ha

les nadales i contranadales que durant
amic, Ramon Munné, que destil·laven una fina ironia.

va ser

degà del Col·legi d'Advocats de Granollers, càrrec des d'on
de forma altruista:

l'Escola de Pràctica Jurídica, va

del patró

anys

ha intercanviat

responsabilitats i merescut diversos reconeixements. Entre els

gran tasca, sempre
com

gran

seu contrapunt a

seu

Ha ostentat altes

i 1996

hi afegeixen: pragmàtic, conciliador però resolutiu, molt treba¬

dels advocats. El 1991

va

impulsar molts dels serveis

propiciar el canvi de

va ser nomenat

seu

i

va

anys

1987

desplegar

una

que ara es presten,

va recuperar

la celebració

president del Consell dels Il·lustres Col-

legis d'Advocats de Catalunya, també ha estat membre del Consell General de l'Advocacia
Espanyola. És degà honorari del Col·legi granollerí des de 1996,
Creu

any en

qué

va

rebre la

Distingida de primera de l'Orde de Sant Raimon de Penyafort.

activitat cívica i cultural, i
ha impulsat, "sempre amb més persones", la creació de nombroses entitats i institucions
amb gran arrelament a la ciutat.
En

paral·lel

a

la professió, Pere Canal ha desenvolupat

una gran
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PERE

A final de 1947,

Canal i

una

Verde i Aldea, Enric Rahola,
Rosa Prat,
nes

colla de companys

-

CANAL

I

BALIU

Oriol Montaña, Ramon Munné, Josep

Josep Roure, Salvador Llobet, Marià Puig, Jaume Sagalés,

Josep Ramoneda i Francesc Llobet-funden l'Associació Cultural d'Antics Alum¬

de Segon Ensenyament, més

desert cultural, els

endavant. Associació Cultural (AC). "Eren

uns anys

de

joves érem conscients de les mancanes d'informació i formació en el
calia un espai de trobada", que era obert a tothom. A través

de la postguerra, ens

marc

de les activitats culturals que

la guerra". Com a

organitzaven, volien "fer de pont entre abans i després de

secció de la mateixa AC, Pere Canal va presidir el Centre d'Estudis,
estudiar i difondre temes d'interès cientític i cultural, sobretot de

constituït el 1952 per

l'àmbit local.
En el

pla personal, Pere Canal comença a compartir la vida amb Carme Iglesias Pujol
l'any 1951, qui ha estat la seva esposa des d'aleshores. Filla de Granollers, també, es
van casar a

1947 quan
on

s'havia

guerra

Roser,

l'Èric,

la

parròquia de Llerona, ell amb 27

anys

i ella, amb 21. Es van conèixer l'any

el jove Pere tornava de les Canàries, de fer-hi el servei militar, i ella de França,
exiliat amb la seva família -el seu pare havia estat alcalde d'ERC durant la

i els bombardejos dels anys 1938 i 1939-. El matrimoni ha tingut quatre fills: la
en

en

Josep i l'Eulàlia, i una bona colla de néts: l'Alfons, la Laura, la Maria,
Jordi, l'Ada, l'Ona i en Nil, que ara tenen entre 7 i 29 anys. La seva dona s'ha
Pere,

en

fet càrrec de la sabateria fins que

fills Roser i Pere han agafat el relleu. La seva
filla petita, l'Eulàlia, és psicòloga i escriptora, ben coneguda entre els més joves pels
seus

llibres de literatura infantil i

Persona arrelada i

els

seus

juvenil.

la ciutat i la seva gent, tot i la família nombrosa i la
professional, poques vegades ha tingut un no per a qui li ha demanat collaboració, sobretot per a tot allò que té a veure amb la cultura. El seu nom és al darrere,
a més de l'Associació Cultural, d'entitats i institucions emblemàtiques a la ciutat. Amb en
preocupada

per

dedicació
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PERE

van

detectar

I

BALIU

buit en l'atenció sanitària, "l'hospital no era com ara", que
els va portar a impulsar la creació, l'any 1952, de la Mutualitat Nostra Senyora del Carme,
La Mútua, actualment amb presència a la nostra comarca, al Maresme i a la Selva.
Pere

Viaplana,

CANAL

un

president del Casino de Granollers, l'any 1958, i quan l'entitat atravessava una difícil
situació econòmica, va propiciar la fusió amb el Club de Ritme com a via per superar l'imSent

pàs i aconseguir l'obertura de l'entitat. Va estar al darrere de les publicacions Granollers
Comunitat Cristiana,

Plaça Gran i dels Premis Granollers de Teatre; també ha estat secretari

del Patronat de l'Escola de Música.
La defensa de la

la trajectòria vital de
primer president de la Delegació Comarcal d'Òmnium Cultural, des
de la qual va promoure, l'any 1971, l'organització de les Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra, que per espai de 25 anys s'havien fet a Cantonigròs i que després es van fer
itinerants. A Granollers, van comptar amb l'assistència de l'eminent geògraf i pedagog
Pere Canal. Va

llengua i la cultura catalana són ben presents

ser

en

el

Pau Vila.
FI
en

despatx sovint ha fet de motor del teixit associatiu i de l'activitat cultural a la ciutat,
èpoques difícils. Ha estat sempre una persona ben connectada, i això ha permès tirar

seu

endavant moltes iniciatives que

haurien reeixit. Una anècdota il·lustra
de manera divertida com molt sovint s'ha comptat amb ell, com un dia que el volien fer
president d'una entitat de la qual no era ni soci.
Del ferm compromís

d'altra

manera no

de Pere Canal amb la societat n'és una altra mostra el seu pas per

la

política, entre els anys 1979 i 1983. "Ho enteníem com a servei, vam entendre que en
aquell moment feia falta ". Juntament amb Oriol Montaña, Josep Garrell, Josep Serratusell,
formar part

del primer govern municipal de la democràcia, sota
les sigles de Convergència i Unió. Van ser els mesos de l'anomenat Pacte Democràtic de
Ramon Casanovas...

va
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PERE

Progrés,
consens

que van
i

un

constituir,

gran

CANAL

I

BALIU

més de CiU, PSC, PSUC i UCD: "Aleshores hi havia molt

a

esperit constructiu". Va

ser

Diputació va estar presidida, successivament,

diputat provincial

per

en un moment en

qué la

Francesc Martí i Jusmet, Josep Tarradellas

i Antoni Dalmau. Gran admirador de Jordi

Pujol, "una persona molt encertada i amb una
plenament". Malgrat tot, guarda un record "no gaire estimulant"
d'aquells quatre anys en política.
línia que compartia

Finalment,

va

haver d'escollir, la política estirava i la professió també, i

va

optar per aquesta

darrera. El compromís
sent

l'ha mantingut, però, en molts altres àmbits. Actualment segueix
membre del patronat de la Fundació Privada Vallés Oriental per a disminuïts psíquics i

de la Fundació LAR Obrint Fronteres per a

familiars de persones amb malaltia mental. Ara
que té més temps lliure, ja retirat, gaudeix llegint novel·la, història i bigrafies, i passejant;
li agrada la platja i la muntanya.
Pere Canal està convençut
poc

abans de l'esclat de la

de

ser

el mateix

guerra. Durant

nen que

corria i jugava al

carrer

Sant Roc,

la infància "és quan una persona s'arrela",
dins i l'han forjat com a persona. "Fi¬

les vivències d'aleshores les ha portades sempre a
nalment t'adones que són ben poques

les

coses que

importen

en aquesta

vida". La més

important? "Estimar, la família, la societat, el país".
Pere Canal i Baliu és

i,

sense cap

dubte,

a

d'aquelles
la ciutat

deixen empremta, a tothom qui l'ha tractat
ha viscut i contribuït en gran mesura a millorar.

persones que

on
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Miquel Montané i Molina
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MEDALLES

En

Miquel

va

DE

LA

repartir els

CIUTAT 2008

seus anys

GRANOLLERS

d'estudiant entre el Col·legi Pereanton i el Pi i Margal!,

aiment les monges religioses Filles de Sant Josep.
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on

conviuen actu

MIQUEL

Medalla de la Ciutat al senyor

MONTANÉ

I

MOLINA

Miquel Montané i Molina

Granollers, 1928

En

reconeixement

a

la

seva

tasca durant més de 30 anys com a

president de

l'Associació de Veïns de Sota el Camí Ral, la
seva

constitució amb tarannà

qual continua liderant des de la
dialogant i conciliador.

En

Miquel ha estat l'impulsor, entre d'altres projectes, de la millora de les
condicions dels habitatges de protecció oficial del Grup Primer Maig, dels
quals s'han beneficiat els veïns i el conjunt de la ciutat. Va lluitar per la con¬
secució de serveis bàsics

com

manteniment dels edificis i del

l'arribada de
seu

l'aigua corrent,

o

la reparació i el

entorn, sent un interlocutor afable i alhora

tenaç en les diferents reivindicacions davant de les administracions.
Se li reconeix aquesta
associació de veïns
bitants del barri

dedicació constant i altruista

plena de dinamisme i

gràcies

a

una

que

s'ha traduït

en una

major qualitat de vida dels ha¬

les actuacions públiques aconseguides.
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MEDALLES

El servei

DE

LA

CIUTAT 2008

GRANOLLERS

militar, que va complir entre Ribes de Freser i Bellver de Cerdanya,
experiència prou positiva per a en Miquel.

va ser una
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MIQUEL

La biografia de Miquel Montané està molt arrelada
de Sota el Camí Ral
En

Miquel

Joanot

néixer

va

Martorell,

Granollers, més concretament al barri
i, sobretot, al Grup Primer de Maig on hi viu des de fa 46 anys.

a

Granollers,

a casa,

poc

era

a can

Riera,

l'antiga desviació de la carretera de Ribes, actual carrer de

que

per

Jacint

Pertagàs, tots dos granollerins.

músic i tocava el violí, el flabiol i el tamborí a la Unió Artística

remunerada

dona Maria,

a

a

el 12 d'octubre de 1928, únic fill del matrimoni format

Montané i Casas i Maria Molina
En Jacint

MONTANÉ I MOLINA

de Granollers, feina

compaginava amb ta de sabater, ofici al qual també es dedicava la seva

primer a la sabateria de Can Maranges, al carrer de Sant Roc, i després despatxant
a

la carretera,

Mentre els pares

treballaven, l'àvia paterna. Rosa Casas, tenia cura del petit Miquel, un nen

mogut, que feia algunes rebequeries i era dels que "apuntava amb la banya", segons

recorda
el mateix Miquel. En Miquel no va conèixer cap més avi ni àvia que la iaia Rosa. Tanmateix
amb ella va tenir una llarga relació que es va perllongar durant anys fins que va morir mentre
en

El

Miquel complia el servei militar.

col·legi Genis Pereanton i l'edifici on actualment conviuen les monges religioses Filles de Sant

Josep són els dos centres educatius on el Miquel va estudiar fins als 14 anys. La casa convent

adequada per l'Ajuntament de Granollers en temps de guerra, amb el
Col·legi Pi i Margall, per donar cabuda a l'alumnat que no tenia prou espai a l'escola

de les monges va ser
nom

de

Pereanton.

pegava

D'aquesta època, en Miquel recorda especialment un mestre del Pereanton que

molt i les classes d'un jove mestre granollerí. Donat Puig, que posteriorment fundaria

l'Escola Educator.
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En

Miquel Montané i la

seva

dona, Rosa Rovira, amb el que serà el

seu

únic fill,
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en

Francesc Xavier.

MIQUEL MONTANÉ

I

MOLINA

El

bombardeig de Granollers també forma part dels seus records d'infantesa. Quan es va pro¬
duir en Miquel era a l'escola. Els seus companys i ell van fugir corrents. A casa, es va retrobar
feliçment amb la

família. L'atzar

seva

va

pràcticament segura. La Maria treballava
una

de les artèries més

castigades

per

què es va produir el bombardeig, era
La família Montané-Molina

fer que la
a

mare

la sabateria de

d'en Miquel
can

Riera, al

se

salvés d'una mort

carrer

d'Anselm Clavé,

les bombes de l'aviació italiana, però el dimarts, dia
el seu dia de festa.

en

trampejant els temps de guerra en part gràcies als dos
arribaven mensualment procedents de França on vivia l'oncle d'en

paquets de menjar que

va anar

Miquel, Santiago Molina.
Un dels

episodis de la

Joaquín Gay Borràs que vivia a
En

Miquel recorda

viu

Miquel és el de la mort del general
les Franqueses del Vallès i va ser afusellat a l'estació del Nord.

guerra que conserva més

que va veure passar

en

els milicians armats, sentir els trets i després

Quan
Can

va

acabar l'escola,

en

Miquel

es va estrenar en

Camp, però va plegar al cap de poc perquè

no

el món laboral treballant fugaçment a

li agradava la feina, ja

època aquesta empresa granollerina no fabricava sabó sinó lleixiu i
carregar-ne

vivia i la

a un

del

en

en

tots els

paraules del Miquel, "pitjor

sentits,

no

Un

aquella

Miquel s'ocupava de

repressió". Una coerció
policia de paisà li

va

que

la

guerra

mateixa. Un temps de fam,

només per la falta de menjar sinó també per l'ambient que
que va

viure

en carn

partit de futbol entre l'Espanyol I l'Qviedo, i

anava.

en

que en

les caixes.

postguerra va ser,

molt tètrica
es

el

cadàver.

seu

La

veure

etzibar

una

pròpia

va gosar

cleca

a

quan

assistia

com a

espectador

parlar en català amb l'amic amb què

l'hora que li deia "aquíse habla el Idioma

Imperio".
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MEDALLES

En

DE

LA CIUTAT 2008

Miquel, aficionat ai futbol i confés culé, lliurant

GRANOLLERS

un

trofeu

en

el

marc

d'un torneig dins de la festa major del barri
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MONTANÉ

MIQUEL

Encara

en

plena postguerra, el 1950,

durant

un

any

rien

entenia que

no

catalans,
En
a

Miquel,

ara

vidu des de fa sis

1958

la

a

festeig,

es va anar

Granollers;

a

diu que

amb ella s'hi

Belulla,

Van passar uns

complir
que cor¬

l'amabilitat de la gent de Ribes; "jo
no

només als

dona. Rosa Rovira i Boter, treballant

anys, es va

iniciar aprofitant l'hora de plegar de

popularment
carrer

casar

va anar a

a casa

cinc

de

anys

quan en
no

viure primer durant tres

que

la tarda

calapretapanxes,

l'època, el matrimoni

de Concepció Boter, la

fins

a

on

sonava a

locals

actualment hi ha el

de Sans. La parella es va casar el 9 de setembre de

entendre molt bé i

va

com

els diumenges

la parella

que
va

Miquel tenia 30

anys

i la Rosa, 24.

significava, ni de bon tros, estrenar
anys a casa

seva sogra.

dels

pares

d'en Miquel i

Trencant tots els tòpics, en Miquel

"m'estimava més

a

mi

poder gaudir d'intimitat

que a
en

el

la

nou

seva

filla".

pis de l'ano¬

Grupo Victoria, a tocar del carrer de Roger de Flor, quan ja tenien en Francesc Xavier,

de 2 anys, que
un

que va

seva

parròquia de Sant Fèlix de Canovelles

després,

Fra

per

conèixer la

durar quatre

que va

Ca la Sila, al

o

pròpia. La parella

menat

bona,

consolidant al ritme del ball que

Com molts acabats de
casa

com a

anys, va

el de la Unió Liberal, conegut

Museu de

fer el servei militar

tinguessin aquella amistat amb els soldats, els estimaven molt,

Roca Umbert. El

com

va a

tots".

a

la fàbrica i

Miquel se'n

MOLINA

i mig entre Ribes de Freser i Bellver de Cerdanya. Malgrat els temps

Miquel qualifica l'experiència

en

en

I

serà fill únic.

moment en

què Granollers guanyava nous habitants procedents de la immigració que

venia d'Andalusia i Extremadura i hi havia

un

fort

desequilibri entre l'oferta i la demanda d'habi¬

tatges. Per aquest motiu, el 1955, sent l'alcalde de Granollers Carlos Font Llopart, l'Ajuntament

els terrenys

havien d'emplaçar-se les

sindicals
pels 200 habitatges del Grupo Liberación i els 350 del Grupo Victoria.

va

comprar

on

noves cases
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o

barates, formades

Escortat per l'alcalde Josep Pujadas
de futbol de Primer de Maig.

i el regidor d'Urbanisme Josep Mayoral en una visita a les obres del camp
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MONTANÉ I MOLINA

MIQUEL

Aquestes cases van ser finançades per l'Ajuntament de Granollers, amb la col·laboració d'in¬
dústries

com

Roca

Umbert, Isidre Comas, Indústries Murtra... A canvi, l'Ajuntament cedia

petit nombre d'habitatges
ho demanaven. És així
fet de
a

ser

Els

a

l'empresa col·laboradora,
Miquel i la Rosa

van

treballadors de Roca Umbert, ell fent de

terme les edificacions

adscrit

a

com en

la

va ser

que atorgava

pisos als treballadors

poder accedir al

nou

un

que

habitatge gràcies al

manyà, ella de teixidora. L'encarregat de dur

l'Obra Sindical del Hogar

(OSH), organisme de l'Estat franquista

Delegación Nacional de Sindicatos.

habitatges

es van

construir

fet, formant petits

a preu

grups

de pisos de planta baixa més

quatre o cinc pisos, separats entre si per espais interiors. Quan es van construir no es van pre¬
els serveis que

veure

podrien necessitar tots els qui hi

d'edificar les cases, el riu Congost no estava

cepció de l'avinguda Victoria,
La deixadesa de l'entorn

deficiències

ara carrer

es va

anaven a

canalitzat, els
habitatges

en

el moment

asfaltats, a ex¬
plovia, s'omplien de fang.

carrers no estaven

de Prat de la Riba, i,

fer extensiva als

viure. A més,

quan

que

pròpies de construir ràpidament i amb materials de

al

poc temps van mostrar

poca

les

qualitat.

Aquesta falta de manteniment va ser el detonant perquè en Miquel s'impliqués en el movi¬
ment veïnal:
una mena

"vaig

amb el temps el Grup Primer de Maig s'anava transformant

veure que

de gueto",

recorda. El camí

cap a

la constitució de l'Associació de Veïns de Sota el

Ral, que esdevindria la força que transformaria el barri, va ser llarg i no exempt d'entre¬

Camí

bancs. Un cop
des de

desapareguda l'Associació de Veïns San José Obrero,

mitjan dels

anys

que operava en

tres

cosa

vegades, "ja

que

que

el barri

60 seguint els preceptes ideològics franquistes, es va formar una junta

gestora que va elaborar els estatuts de la nova associació. El Govern Civil els va
a

en

volien

la junta gestora

no

que

l'associació tingués el

volia de

cap manera.

nom

rebutjar fins

d'un sant", recorda

Al final, el Govern Civil

de Sota el Camí Ral.
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en

va acceptar

Miquel,
el

nom

MEDALLES

DE LA CIUTAT 2008

GRANOLLERS

Carnaval, la Festa Major del barri, la castanyada i la passejada de tardor són algunes
any

celebra l'Associació de Veïns de Sota el Camí Ral.
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de les festes que cada

MIQUEL

Una de les

primeres decisions de ia

Miquel Montané,
grups

va ser

que es

evitar així que

tai

que

els

i les

MOLINA

que

identificaven els
a

ia ciutat".

manifestar-se perquè milloressin les condicions de

donar suport

va

nens

pugessin escales

reivindicativa ocupant
per

va ser

I

proposta dei nou president,

Colegio Nacional Victoria, avui CEiP Ferrer i Guàrdia. També

d'educació, l'associació de veïns
Bressol Cangur per

a

veien des de molt lluny i donaven "un mai aire

primeres accions

i'escoia dei barri, el

associació de veïns, i

ia d'eliminar els emblemes del "yugo y las flechas"

Liberación i Victoria i

Una altra de les

nova

MONTANÉ

a

nenes es

per anar a

matèria

les reivindicacions dei Patronat de i'Escoia
traslladessin

classe. També

ei solar de i'escoia bressol,

en

per

van

demanar

a

ia planta baixa de l'edifici i

protagonitzar una altra acció
que aquest

ais infants dei barri i de ia guarderia mateixa. Aquesta acció

fos

un

espai verd

va comportar una

querella

criminal, que no va tenir conseqüències posteriors, contra més de 150 veïns de part de ia
família Roca Umbert, propietària dei solar.
Ja ei 1979, a

ei Ple de

proposta dei tinent d'aicaide i veí dei barri de Sota ei Camí Ral Antoni Cornelias

l'Ajuntament

va aprovar

pel de Grup Primer de Maig,
celebra ia

en

ei canvi dels

noms

de Grupo Liberación i Grupo Victoria,

honor de tota ia gent treballadora dei barri. Ei 1981 ei veïnat

primera festa major coincidint amb ei Primer de Maig.

Ais anys 80,

el Grup Primer de Maig

disposava

encara no

tenia ben resolts alguns serveis bàsics. Ei veïnat

d'aigua corrent. Les canonades dei blocs eren un desastre i l'aigua no
arribava amb suficient pressió especialment durant els mesos d'estiu. "Això implicava que els
veïns s'havien de llevar a les 5 dei matí o anar-se'n a dormir a les 2 de ia matinada, per fer cua
a les fonts, omplir els cubells i portar-los a casa", recorda en Miquel. Aquesta situació es podia
perllongar durant tot l'estiu. De nou l'associació de veïns, amb en Miquel ai capdavant, van
posar fil a i'aguiia per renovar tota ia xarxa d'abastament i les escomeses de les cases i fer que,
d'aquesta manera, arribés í'aigua dei Ter a totes les cases. Dins de les nombroses incidències
no

sempre
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MIQUEL

que en

Miquel ha hagut d'atendre com

l'aigua

a

No

president de l'associació de veïns, aquesta de portar
les aixetes del Primer de Maig és de la que se sent més orgullós.

va ser

Primer de

fins al 1983 que es van

fer les primeres reparacions de magnitud

en

els blocs del

algunes d'aquestes actuacions, a les quals van seguir més tard reparacions com
les façanes o l'eliminació d'humitats. En aquestes i altres intervencions posteriors

ser

l'aïllament de
va

a

Maig. L'arranjament de façanes, la renovació del clavegueram i una nova capa de

pintura van
hi

MONTANÉ I MOLINA

tenir molt

a veure en

Miquel

a

qui primer li

va tocar

negociar amb \'Administración Insti¬

tucional de Servidos

Socioprofesionales (AISS), que substituïa la desapareguda Organización
Sindical, i, posteriorment, a partir de 1985, amb Adigsa.
Un dels darrers canvis que es

poden apreciar al barri és la col·locació d'ascensors exteriors

en

algunes escales, gràcies a la col·laboració entre Adigsa, l'Ajuntament de Granollers i l'Associació
de Veïns de Sota el Camí Ral. Un tema del
no

s'hi han acollit

qual

en

Miquel

no

vol parlar gaire potser perquè

gaires comunitats de veïns.

definitiva, durant més de 30 anys, el Miquel ha estat l'interlocutor del barri amb les adminis¬
tracions, inclòs l'Ajuntament de Granollers, amb qui ha fet el seguiment de molts temes entre
En

els

quals les diverses fases de construcció del Parc del Congost. Assegura amb contundència
que ha volgut plegar de ser president en moltes ocasions, però que "sempre surt algun altre
detallet per
es

arreglar". A més,

l'assemblea anual de l'associació de veïns i
presentava per substituir-lo.

quan es convocava

plantejava el canvi de president, ningú

es

plantejar-s'ho de bon principi, s'ha convertit en un president
vitalici del qual tothom alaba la seva capacitat de diàleg i de conciliació, qualitats que li han
servit per aconseguir unes millores per al veïnat de Sota el Camí Ral que no haguessin estat
possibles sense la seva tenacitat.
Així és

com en

Miquel,

sense
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MEDALLES

DE

LA

CIUTAT 2008

Foto de família: els pares,

GRANOLLERS

Francisca Sala i Esteve Tintó, amb els

seus

fills Dolors, Maria, Joan, Francisco,

Margarita i Rosalina.
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MARGARITA

Medalla de la Ciutat

a

la senyora

TINTÓ

I

SALA

Margarita Tintó i Sala

Parets, 1930

En

reconeixement

a

tota

historia medieval, cosa que
cacions

vida dedicada

la

investigació

l'àmbit de la
li ha permès fer desenes de publicacions i comuni¬

una

a

en

de

Catalunya, Espanya i Europa, tenint sempre ben presents les
seves arrels granollerines. Doctora en Filosofia i Lletres,
Margarita Tintó es va
especialitzar en l'estudi dels gremis i confraries barcelonins, i se la considera
un

arreu

referent

També

es

en

la matèria.

distingeix Margarita Tintó

l'actual Museu de Granollers, com a
des d'on

va

fons. Ha

desenvolupat la

fer

una

haver estat en el grup impulsor de
Cap de l'Àrea d'Art Medieval i Modern,
per

important tasca de restauració, catalogació i difusió del
seva carrera

professional al Museu d'Història de la

Ciutat de Barcelona i al Museu
a

la ciutat ha estat la

Verdaguer de Vallvidrera. Una altra aportació
publicació d'El retaule gòtic de Sant Esteve de Grano¬

llers. Ha rebut el Premi Xammar

a

gent de la cultura que atorga la delegació

comarcal d'Òmnium Cultural.

Margarita Tintó ja està jubilada, però continua fent
diverses.
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recerques

i col·laboracions
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MARGARITA

IN/largarita

Tintó i Sala

llers amb la

seva

néixer

va

assignatures". Van fer-se
seus

a

viure

Grano¬

l'escola Espí i Grau i va obtenir excel·lent

una casa

al

carrer

a

SALA

recórds d'infància: els

jócs

a

l'eixida, "hi venien

putxinel·lis amb les

en totes

les

del Rec, la torre Pardalera, d'estil noucentista

patrimoni arquitectònic, ón ha viscut tóta la vida i

les funcions de

a

I

família, perquè el pare, Esteve Tintó i Soley, "tenia la dèria que els fills

estudiéssim; ell havia estudiat

i considerada

Parets, però de ben petita va venir

a

TINTÓ

seves germanes,

a

a

la qual

jugar tóts els

es

lliguen els

del veïnat",

nens

les reunions al voltant de la llar de

foc,... Esteve Tintó i Soley i Erancisca Sala Sanromà van tenir 7 fills: l'Esteve, la Dolors, la
Rosalina, la Maria,
La Guerra Civil

Tintó Sala, va

va

en

Joan,

en

alterar molts

óbligar el

pare a

Erancisco i la petita, la Margarita.

plans col·lectius i també particulars. En el
deixar el negoci

com a

cas

de la família

importador de llavor de patates de

Navarra, que distribuïa entre els pagesos de la comarca, per refugiar-se en el conreu per
a

l'autoconsum: "la col i la patata, tot

a

altres

i la penúria,

no van

faltar mai,

a casa,

i

vam

ajudar

persones". Durant una temporada, els germans petits es van refugiar al camp, a

una casa

de

Lliçà d'Amunt: "De la

guerra, en

recordo ta visió, de lluny, de les columnes

de fum".
La
a

Margarita

va

estudiar

a

l'escola de Doña Montserrat abans de

començar

el batxillerat

l'Institut, al Colegio Oficial de Enseñanza Media del carrer de Corró. Allà s'hi va passar

set anys:

"Per l'èpóca, era una escóla extraórdinària, amb un professórat molt bo, amb

nois i noies

barrejats

fet,

fem trobades d'exalumnes". El valor de l'amistat ha estat sempre important

encara

per a

a

les aules... Es

la Margarita: "La valoro molt,

van crear uns

quan

vincles molts forts entre nosaltres, de

és una amistat autèntica".
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MEDALLES

DE

LA CIUTAT 2008

Margarita Tintó ha participat
del

curs

GRANOLLERS

en nombrosos cursos d'especialització arreu
d'història econòmica que va fer a Prato, Itàlia, l'any 1969.

d'Europa. Aquí, amb els directors
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TINTÓ

MARGARITA

Acabat el batxillerat i superat

el temut Examen d'Estat, la Margarita

Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona.

molt bon record: els companys,
els doctors Antoni M. Badia

com

que

En el

pla personal, el

ja l'any 1876, la

com

matricular

a

la

a

D'aquesta etapa,

través de

cançons

en

de gesta com la

decidís especialitzar-s'hi.

pas per

la Universitat

1952. Recorda bé la insistència amb

tenia molt clar que una

SALA

guarda
amb els quals encara es troba, i eminents professors,
i Margarit i Martí de Riquer. Ells van ser els responsables

la Margarita descobrís l'univers literari medieval

Chanson de Roland i que

es va

I

ve marcat per

seu pare,

l'any

què li va demanar que estudiés anglès: "El pare

dona havia de tenir estudis

seva

la mort del

per

afrontar la vida, sovint recordava

tia, Dolors Tintó, havia obtingut el títol de mestra, signat pel

rei Alfons XII".

Quatre anys després que el seu pare, moria la seva mare.
Un cop

lona,

a

llicenciada, la Margarita

comença

la

seva

etapa com a docent, primer,

a

Barce¬

l'Institut Jaume Balmes i després, a Granollers, a l'Acadèmia Cots, el Col·legi de

les Germanes Carmelites i la

antiga escola, l'Institut, perquè l'aleshores director, el
senyor Llobet, li ho va demanar. Allà va fer classes de grec i llatí durant onze anys. Els
seus deixebles -avui amics- en guarden un bon record, algun fins i tot la fa responsable
directa de la

seva

Simultàniament
eval

com a

a

seva

posterior dedicació professional.
la docència, la

Margarita s'introdueix

funcionària interina de l'Arxiu de la Corona

la investigació historicomedid'Aragó, sobretot, transcrivint i

en

estudiant documents, amb el suport

de la historiadora Francesca Vendrell de Millàs. Va
obtenir una beca del Consell d'Investigacions Científiques que li va permetre investigar
el que mès endavant es va convertir en la seva tesi doctoral, dirigida pel doctor Badia i
llegida el 16 de gener de 1976. Es tracta d'un estudi historicoliterari sobre un epistol·lari
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MARGARITA

entre

un

va veure

destacat personatge

la llum

forma de

en

TINTÓ

I

SALA

de la València del segle XV i el rei Ferran d'Antequera,
llibre, l'any 1979.

que

L'any 1962, la Margarita supera les oposicions a conservadora tècnica del Museu d'Història
de la Ciutat de Barcelona, institució en què ha treballat per espai de 28 anys. Des de la
secció medieval, de la qual va ser responsable, comença una prolífica recerca a l'entorn
dels
les

gremis i confraries medievals,

quals destaca Els gremis

de la matèria.
altres

com

la pronunciada al British Museum sobre els llibres de passantia dels argenters

de Barcelona, que
seu

cap

i amb

una

li

va

de tot el món".

la

una carta

de felicitació

per

la

seva

"wonderful lecture".

a

l'estranger: "El fet de sortir

ser a

Poitiers, l'any 1966,

em va

un mes

donar

una

obertura impressio¬

de convivència amb medievalistes

Després en vindrien molts d'altres, a Itàlia, Àustria, Bèlgica... que se sumen

llarga llista de

congressos

En el Museu d'Història

fonts

valdré

i director del Museu d'Història, el doctor Frederic Udina, una persona dinàmica
visió oberta de la professió, va saber esperonar el seu equip de conservadors a

ampliar coneixements
nant; el primer curs va
a

han estat objecte de diverses publicacions, entre

gremis de la Barcelona dels segles XIII i XIV sobre els quals ha investigat i fet confe¬

rències,

El

que

la Barcelona medieval, profusament utilitzat pels estudiants
Els serrallers i ferrers, els tenders revenedors, els terrissers, els cerers, són
a

va ser

nacionals i internacionals

la

en

què ha participat.

responsable del catàleg de monuments commemoratius,

historicoartístiques i escultures decoratives de la ciutat de Barcelona, i també

va or¬

ganitzar el monetari, l'inventari de les monedes procedents de troballes arqueològiques.
L'interès per la matèria la va portar a ser membre fundadora, l'any 1979, de la Societat
Catalana de Numismàtica.
Una altra fita del

seu

pas

pel

museu

barceloní ès la direcció, entre els

anys

de dues destacades col·leccions sobre la història de la ciutat de Barcelona
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1976 i 1980,

impulsades pel
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MARGARITA

TINTÓ

I

SALA

doctor Udina i

l'Ajuntament: l'Agustí Duran Sanpere i l'Artur Martorell. Aquesta darrera
s'adreçava als infants i la Margarita encara recorda com les escoles s'afanyaven a acon¬
seguir cada

nou

número publicat. La iniciativa va ser molt ben rebuda per la premsa de

l'època.
Margarita Tintó té
nal que

ben

una

faceta d'investigadora

en

l'àmbit de la cultura popular i tradicio¬

coneix, els gegants. Ha estudiat, participat a col·loquis i publicat
representació dels gegants en la ceràmica decorada catalana,
rajoles d'oficis.

poca gent

articles sobre l'estudi de la
les anomenades

l'alcalde de Granollers va demanar a una reduïda comissió (Josep
Estrada, Josep M. Botey, Ricard Saurí i la mateixa Margarita, a més de personal contractat)
que, de manera voluntària, es fes càrrec del trasllat dels fons de l'antic museu, dipositat
Era

l'any 1977

aleshores

a

quan

l'edifici de l'Institut del

carrer

de Corró, al nou edifici d'Anselm Clavé, i el

posés en funcionament. La Margarita, com a especialista en museografia i tractant-se
de la seva ciutat, no s'hi podia negar, malgrat la responsabilitat que això comportava:
la

neteja, restauració, catalogació, conservació, estudi i exposició al públic de les peces

amb el corresponent

catàleg. Aquesta comissió

provisional va redactar uns primers
estatuts aprovats el 1980 i un reglament d'ordre intern del museu, amb la creació de la
figura del cap d'àrea de les seccions d'Arqueologia, Josep Estrada; Difusió Cultural, Ricard
Saurí; i Art Medieval i Modern, Margarita Tintó, nomenats alhora vocals del Patronat del
Museu. Aquesta forma d'organització d'un museu va ser considerada pilot en el Llibre
blanc dels museus de Catalunya que aleshores s'editava. A l'àrea de la Margarita ben avi¬
at s'hi van incorporar dues llicenciades en art. Dolors Sánchez Doña i Montserrat Casals
Manau, que es van dedicar, bàsicament, a redactar l'inventari de peces -que van deixar
enllestit- i Montserrat Mas, delineant. D'aquesta etapa, i amb un pressupost ben petit,
daten exposicions com les d'imatgeria, gravats, caixes de núvia, paisatges, totes elles.
encara
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El

juny de 1995,

DE

LA CIUTAT 2008

com a

GRANOLLERS

directora del Museu Verdaguer, parlant davant les autoritats, entre elles, l'aleshores

alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i el de Folgueroles, Gil Orriols.
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MARGARITA

acompanyades d'acurats catàlegs. L'àrea de la Margarita
de sórtides matinals
de

en

diumenge,

unes

a

I

SALA

pionera en l'organització

va ser

excursións culturals

TINTÓ

indrets

Cóm

el Barri Gòtic

Barcelóna, el modernisme de la Garriga, el castell de Fluvià,... que encara avui recorden

molts dels

participants. Més tard

es van crear

altres àrees: Art Contemporani, Ciències

Naturals, etc.

L'any 1989, Margarita Tintó rep un nou encàrrec i repte professional. Des de la Delegació
de Cultura, li van propósar
de

l'Ajuntament de Barcelóna. Situat enmig del bósc de Collserola,
mossèn Cinto

museu ón
un

fer-se càrrec de la direcció del Museu Verdaguer,

revulsiu. La

constatar

com

coses, per

nova

Verdaguer havia passat els darrers dies de la

directora

va

afrontar la tasca, com sempre,

n'era de viu el record i l'estimació

Verdaguer;

coneix aquest museu,

encara

fa

un

a

que

depenia

Vallvidrera, la

seva

casa-

vida necessitava

amb il·lusió i

va

poder

popular pel poeta: "Vaig aconseguir moltes

és algú excepcional". És així com Vil·la Joana, com també es

gir de 180

graus,

pel

que

fa

a

imatge de l'edifici i difusió del

póeta, amb iniciatives innovadóres que encara avui continuen, com l'organització d'una
activitat cultural cada 10 de
li

va

valdré

una

juny, aniversari de la mort del poeta. La tasca de la Margarita

felicitació per part

dels qui aleshores

eren

alcaldes de Barcelona, Pasqual

Maragall, i Folgueroles, Gil Orriols.
L'any 1995, Margarita Tintó es va jubilar, si bé nó ha cessat la seva activitat com a in¬

vestigadora i també ha continuat participant
seves

en congressos

i conferències. Continua les

col·laboracions amb el Museu d'Història de Barcelóna i amb la

de ¡'Asociación
Tót i que

Española de Amigos de los Castillos,

cóm a

delegació catalana

membre de la junta.

la

seva

activitat professiónal sovint l'ha portada ben lluny de Granollers, mai

ha deixat la

seva

"estimada" ciutat. A més de la

ha estat membre, des del 1959, del

jurat del

seva

aportació al Museu, la Margarita

cóncurs

literari infantil de la Biblioteca de
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L'any 2005 Margarita Tintó va rebre el V Premi Xammar a gent de la cultura, de
delegació comarcal d'Òmnium Cultural Ramon Casanovas.
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mans

del president de la

MARGARITA

Can

TINTÓ

I

SALA

Pedrals, al qual ha estat lligada per espai de 25 anys. Sempre ha estat a punt per

participar

en

activitats i conferències sobre les

l'Associació Cultural

-junta de la qual

va

seves

especialitats, al Centre d'Estudis de

formar part-, l'Agrupació Excursionista, l'Agru¬

pació Sardanista,...
Sens

dubte, però, l'aportació més destacada de Margarita Tintó a la ciutat ha estat la pu¬

blicació, l'any 1990, del llibre El retaule gòtic de Sant Esteve de Granollers,

una

obra que

porta "molt endins", resultat d'una llarga recerca. El retaule és l'obra més gran conservada
dels reconeguts germans
resultat de la
de la

seva

seva

Vergós i pertany a la darrera etapa del gòtic català. El llibre és el

estreta vinculació amb Granollers i el

seu

patró. De fet, tres generacions

família s'han dit Esteve: l'avi, el pare

i el germà gran. El volum, que ella mateixa
homenatge a la ciutat i la seva família.

va

editar,

En

l'apartat de reconeixements. Margarita Tintó n'ha sumat diversos. Destaquen la Placa
l'any 1978, per la seva participació al jurat del Premi

va ser

concebut, doncs,

com un

de los Veros de la Ciutat de Girona,

Literari Immortal Ciutat de Girona, i la medalla

atorgada pels Gremi de Serrallers i Ferrers

de Barcelona, en el seu 6è centenari.
Però

Margarita Tintó també ha estat profeta a la seva terra. L'any 2005 va merèixer el V
Premi Xammar a gent de la cultura, atorgat per la delegació comarcal d'Òmnium Cultural.
Era el reconeixement
nóstre
una

a

tota

una

vida dedicada

a

l'estudi i difusió de la cultura i la història del

país. La Medalla de la Ciutat cónfirma, amplifica i instituciónalitza la distinció envers

dóna enamorada de la

seva

feina i

orgullosa de la

seva

identitat granollerina.
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IX Jocs Florals de

Granollers, organitzats per l'Associació Cultural al Cinema Majestic l'any 1948. En primer
pla, el mantenidor i president del Jocs Florals, el poeta Octavi Saltor.
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ASSOCIACIÓ

Medalla de la Ciutat

En

a

com a

GRANOLLERS

61 anys

de difusió de la cultura, des d'un doble vessant:
paraigua de les més diverses iniciatives ciutadanes en l'àmbit cultural i
a

impulsora directa d'activitats. Pel

sensibilitat i
Es

DE

l'Associació Cultural de Granollers

reconeixement

com a

CULTURAL

gosadia

a

seu

compromís amb la ciutat, la seva

l'hora de fer propostes engrescadores i creatives.

distingeix tota la tasca duta

impulsar
l'Associació Cultural
advers, i les persones que n'han agafat
el relleu per engrandir-la i consolidar-la, gent amb interessos i àmbits profes¬
sionals diversos, però amb una mateixa inquietud per compartir la cultura i
reflexionar sobre l'entorn per comprendre'l i intentar millorar-lo.
en

un

a terme per

les

persones que van

context

distingeix, també, l'entitat perquè ha acostat la cultura a tots els públics,
fent-ne gaudir en les més diverses formes d'expressió: teatre, música, dansa,
Es

art,

poesia, cinema, literatura, història,...

Torres Medalla, Míriam; Juncà Rossell, Imma (2008)
«Medalles de la ciutat 2008: Pere Canal i Baliu, Miquel Montané i Molina, Margarita Tintó i Sala i Associació Cultural [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

MEDALLES

DE

LA

GRANOLLERS

CIUTAT 2008

ASOCIACION
DC

ANTIGUOS

ALUMNOS

CULTURAL

DC

SCGUNOA

CNSCÑANZA

C#i
■■■M

IHt FOIum
OE

CULTURA

UMOACION

Cartell de

W.

SAN

WAAWkWOM»

l'any 1959

que

FRANCISCO
V

CAMAMASA

anuncia

una

^
^

comeos
J. Am Bardem

VIERNES,
NOCHK,

A

DIA

WAS

a2

1 O '—

DE

MAYO

DE

1959
MP. ROCA

activitat del Cineclub, la secció més veterana de l'Associaclô Cultural, encara en actiu.
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La
ha

gran

DE

GRANOLLERS

riquesa de l'Associació Cultural ha estat, segurament, totes les persones que

aglutinat al llarg dels

amb el

CULTURAL

seu

caràcter i

seus

manera

61 anys de vida. Gent amb interessos diversos, cadascú
de fer, amb idees i opinions també diferents, però amb

de compartir, de trobar-se, de saber i d'expressar-se
artístic. "Fem una cosa quan tenim ganes de fer-la, perquè
Ricard Gaussa, president de l'entitat des de l'any 2000.
ganes

Aquestes ganes de fer
peronar un grup
de 1947, el que

coses, en un context

d'amics

del tot diferent

en

qualsevol llenguatge

ens ve

a

de gust", explica

l'actual, és el que va es¬

havien fet els estudis de batxillerat a crear, un 6 d'octubre
va anomenar Asoc/ac/ón Cultural de Antiguos Alumnos de

que

aleshores

es

Segunda Enseñanza. En plena postguerra, aquests joves, entre els quals hi havia Josep
Oriol Montaña, Ramon Munné, Josep Verde i Aldea, Enric Rahola, Josep Roure, Salvador
Llobet, Marià Puig, Jaume Sagalés, Rosa Prat, Josep Ramoneda, Francesc Llobet i Pere
Canal, que en va ser el primer president,
trobada i intercanvi per
així els

objectius de la

van

sentir la necessitat de

crear un

espai de

intentar millorar aquell desert cultural. Els estatuts explicaven

nova

entitat: reunir els antics alumnes, fomentar la relació entre

ells i l'escola, i fer activitats culturals.
El

primer acte de l'AC

va ser un mes

després de constituir-se,

un

diumenge 9 de

no¬

vembre de

l'any 1947. El professor Antoni Oriol Anguera, oncle d'un dels fundadors,
pronunciar una conferència sota el títol La crisi actual. El programa es va imprimir en
català, però va ser el primer i últim. Igualment, calia demanar autorització per fer actes

va

culturals,

que

tampoc es podien fer en català. Pere Canal va presidir l'entitat fins

1952, i durant aquests anys es van

poesia, moltes de les quals,

a

l'any
organitzar altres conferències, concerts i recitals de
a

la sala gòtica de l'antiga biblioteca Francesc Tarafa.
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ponència de l'Associació Cultural

GRANOLLERS

a

la Casa de Cultura Sant Francesc,
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principis de 1970.
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La ciutat
1948

acollir de

va

manera

positiva les propostes de l'entitat, de

ja comptava amb 238 socis. D'aquest mateix any

Jócs Florals de la

Ciutat,

CULTURAL

DE

GRANOLLERS

l'any
cal destacar la celebració dels IX

tenir la participació de literats de

manera que

Carles
Riba, Josep Romeu i Josep M. López Picó. Altres activitats destacades d'aquest període

van ser

que van

els concerts oferts de

manera

renom, com

continuada; la creació del quadre escènic, el primer

muntatge del qual va ser La Santa Virreina, dirigit per Esteve Reverter i amb música de
J. M. Ruera;

l'organització d'un homenatge al ceramista Antoni Cumella; i el naixe¬
d'Estudis, l'any 1952, amb Antoni Jonch com a director. Aquesta nova

ment del Centre

secció de l'AC naixia amb

l'objectiu de fomentar l'estudi de temes històrics, literaris,

econòmics, socials, sobretot de l'àmbit local i comarcal, alhora que volia promoure la
col·laboració entre els intel·lectuals de la ciutat, facilitar-los
la

publicació de les

mitjans d'estudi i impulsar

recerques.

Aquesta mateixa dècada, concretament el 1950, el Cineclub començava la seva activitat,
amb la

projecció al Cinema Majestic de Hamlet, de Lawrence Olivier. I des d'aleshores
fins ara, no ha parat de créixer, amb quasi 3.800 espectadors l'any 2007. L'evolució
ascendent
ganes

de

d'aquesta activitat il·lustra bé l'esperit de l'entitat: "Mentre hi hagi gent amb

veure

-i organitzar- aquest tipus de cinema, hi haurà Cineclub", expliquen
i ànima de l'AC els darrers setze anys.

Ricard Caussa i Teresa Llobet, gerent

L'any 1953, l'entitat passa a denominar-se com avui la coneixem. Associació Cultural.
Ben aviat el volum d'activitat

per

la qual

cosa

marasa, que va

Cultura i

seu

va

posar en

evidència la falta d'equipaments culturals,

l'any 1954, l'AC impulsa la constitució de la Fundació Maspons i Ca¬
permetre reconstruir l'antiga església de Sant Francesc, actual Casa de

social de l'AC.
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representació de Mary d'ous, d'Els Joglars, l'any 1972
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CULTURAL

DE

GRANOLLERS

Al

llarg dels anys, la Junta ha estat el motor de l'entitat. Una junta que ha presidit, a més
de Pere Canal, Oriol de Riba (a partir de 1955), Pere Font (1959), Esteve Sala (1967),

Joan

Camps (1973), Pere Illa (1977), Gregori Resina (1979), Lluís Tintó (1982), Rafael

González (1987), Lambert
La dècada dels 60,

Botey (1998) i Ricard Gaussa (des del 2000 ).

l'entitat viu

uns anys

d'esplendor. Es crea el TAC (Teatre de l'Associació

Cultural), impulsat per Gregori Resina, l'any 1966: "Aquest ha estat un moment àlgid de
l'AC, fruit d'una necessitat artística i també d'afirmació política", explica Teresa Llobet.
Aquesta nova secció tenia una doble vertent: l'escenificació de muntatges i l'organització
del Cicle de Teatre, que va permetre
els anys
"Eren

i

la visió d'un teatre de qualitat

a

Granollers, entre

1972 i 1995, amb grups com Els Joglars, Comediants o La Cuadra de Sevilla.

uns

anys en

qué a Barcelona no deixaven estrenar i Granollers, junt amb Sitges

Tàrrega, van esdevenir ciutats capdavanteres". El Cicle i, més endavant, el Tarderai i

la

Temporada de Teatre, Dansa i Música han estat els precedents necessaris de l'actual

Teatre Auditori de Granollers.

L'Associació Cultural inicia
ciutat amb

l'any 1982

l'objectiu d'acostar als

un

nens

i

treball de formigueta amb les escoles de la
nenes,

primer, el cinema i la música, i

poc

després, el teatre i les activitats del museu. La iniciativa havia sorgit a partir de la suma
d'actius, que és com al llarg dels anys ha treballat l'AC. En el cas de \es Activitats per a
les escoles, un programa en

d'escoles bressol fins
i el Maresme, van

qué actualment participen prop de 200.000 espectadors, des

batxillerat i cicles formatius de les comarques

del Vallés Oriental
coincidir les voluntats de Joventuts Musicals i l'Associació Cultural.
a

L'evolució
un

grup

grup

d'aquesta activitat ha estat espectacular: va començar que la feien possible
de voluntaris, per passar a professionalitzar-se en tots sentits: actualment, un

de sis

creació de

i educadors assessors s'ocupen de dur a terme aquest programa de
públics, pioner a Catalunya i que ha estat model per a altres organismes.
persones
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Dins del

programa/\cf/V;fafs per a /es esco/es, interpretació de l'Orquestra de Cambra de Granollers

de Cultura Sant Francesc
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a

la Casa
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Amb

l'objectiu de facilitar-ne la gestió,

llers AC, que
com

DE

GRANOLLERS

la Fundació Privada Cultural de Grano¬

s'ocupa de tot el treball amb les escoles. Des d'aquí s'organitzen activitats

Cantània,

un

projecte musical produït

implica més de dos mil alumnes

any

es va crear

CULTURAL

que,

per

l'Auditori de Barcelona

després d'un treball amb els

que any rere

seus mestres

de

música, fan gaudir amb una cantata composta per a l'ocasió els centenars de persónes
que

omplen el Teatre Auditori. També hi ha la versió per a escóles bressól.

Des de la

les

Fundació, també s'impulsa el programa Teatre en Teducadó, que vol aprofitar

el tractament de determinats valors ètics
l'aula, per encetar el debat amb els alumnes.

possibilitats pedagògiques del teatre

que

els mestres necessiten treballar

L'Associació Cultural té
estructura humana

a

unes

a

en

quantes qualitats que la fan única. Compta amb una

dos nivells: el volontariat d'amics que es

troben

per

fer allò

que

i el professionalitzat,
que permet tirar endavant les idees que sorgeixen en les trobades periòdiques de la
Junta formada per una quinzena de persones inquietes i amb ganes de fer coses, per
a ells mateixos i per a la ciutat. Aquesta és la fortalesa de l'Associació Cultural: "Una
alimenta l'altra; hi ha una fundació que es regeix amb criteris més empresarials, que
els

agrada -cinema, sortides culturals, poesia, estudis, música...

ha

d'acómplir

uns

-

objectius i compromisos amb les escoles, i mantenir un personal; i

d'inquietuds culturals". Un exemple
Big Band, una formació de jazz que s'aixopluga a l'AC i des d'aquí es
promociona en el camp de la música.
una

associació, que fa de paraigua de tóta mena

d'això seria la

Una altra característica és que
o

molt sovint es col·labora amb altres col·lectius, empreses

exemple, amb El 9 Nou, La Gralla, La Gam¬
Centre, el JazzGranollers, l'Agrupació Excursiónista, l'Esquerda... Un altre tret
no se circumscriu a cap àmbit en concret, sinó que s'obre a qualsevol expressió

entitats, per tirar endavant projectes, per

ba, Gran
distintiu:
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de la cultura. Això permet que,
han estirat
En

d'aquest

carro

al llarg dels

anys,

CULTURAL

DE

GRANOLLERS

hagin estat diverses les seccions que

cultural.

pel cinema, a
Lambert Botey, de¬

aquest joc de relleus, per exemple, podem parlar del protagonitzat

colla de cineastes, coordinats per
cideixen realitzar un seguit de curtmetratges a l'entorn d'un tema comú,
Granollers vist per..., Bona nit Granollers, Animals de carrer,...
partir de l'any 1995,

quan una

com pot ser

El debat i la reflexió sóbre el nostre entorn han estat eixos de l'AC des que es va crear,
a

través de la secció del Centre d'Estudis, que

ha viscut etapes de més i

menys

activitat.

llarg d'aquests 60 anys, entre altres activitats, el Centre d'Estudis, que actualment
dirigeix l'historiador Jaume Dantí, ha promogut la difusió de més de 500 ponències o
comunicacions sobre la nostra ciutat i la comarca. Actualment, se n'organitzen quatre

Al

l'anuari Ponències. També en l'àmbit de la recerca,
la borsa d'estudis biennal encaminada a estimular
els treballs d'investigació sóbre la història, l'ecónomia o la Sócietat de Granollers i el
Vallès Oriental, i el Premi Camí Ral, adreçat als estudiants de batxillerat.
a

l'any,

que

es convoca

després

es

publiquen

a

el Memorial Joan Camps,

L'esperit i tradició literària de l'Associació Cultural ve de lluny, des de les Jornades de
Poesia dels Països Catalans fins ara, amb la seva participació en certàmens literaris
Cóm

el Premi Jaume Maspóns,

el Gual Permanent ó el Gambette d'Or d'ambientació

L'any 1997 es presentava una nova secció, Póetes de Granollers, que, entre
altres fruits, ha donat quatre volums que són una mostra ben diversa de la poesia feta
culinària.

a

Granollers.

de la ciutat és el que defineix el Cól·lectiu
Granólleig, fórmat per persónes que s'expressen artísticament des de diversos àmbits,
la literatura, la poesia, la fotografia, l'escultura,... El grup ha preparat diverses exposiLa fusió d'arts per

móstrar diferents visións
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cions
seva

-ja

van per

CULTURAL

DE

GRANOLLERS

la quarta- en què donen la seva pròpia visió de la ciutat, amb tota la
lletjor. Fils il·lustres, Voreres Infinites i No limits són tres originals

bellesa i també

propostes que permeten veure la ciutat amb uns altres ulls, alhora que volen fer refle¬
xionar sobre el nostre entorn urbà.

Aquest mateix objectiu de reflexió és present en altres projectes de l'AC, com ara les
Jornades sobre el

Disseny de la Ciutat. Memorial Rafael González Santos, en qué par¬
ticipen destacats urbanistes, arquitectes i polítics. O l'activisme social, en la línia del
projecte Petits però Ciutadans, que, amb tres reeixides campanyes {A l'escoia hi vaig a
peu,

Aqui tens

manté

un

amic i Seu, guaita i fes-la petar), ha deixat empremta

l'esperit ben viu

en

la ciutat i

encara.

És llarg enumerar totes les iniciatives que ha portat endavant l'AC, si bé cal esmentar-ne
dues més de ben arrelades i amb molt bona salut: les
que

inicialment

van

impulsar

grups

Passejades Culturals,

de famílies amb interessos

comuns

i

unes

sortides

que ara porten

generació més gran de persones entre els 60 i els 70 anys, també empesos
per la curiositat de conèixer altres indrets; i la Roda d'Espectacles Infantils, que gira des
de 1986 oferint espectacles de qualitat en una cita dominical queja ha esdevingut un
a

terme

una

clàssic per a

moltes famílies granollerines.

Actualment, l'entitat, amb més de 500 socis, té sobre la taula almenys, dos reptes: que
no es

perdi el gust

envolta i per

generació,

per

les activitats culturals, aixó és, pel coneixement del món que ens

compartir-lo amb la resta de conciutadans, i saber passar el relleu a la nova

un

fet

En tot cas, com

que pot

afavorir la joventut del responsable actual, Martí Pujadas.

ha passat sempre, en el futur l'Associació

Cultural serà el

gent vulgui que sigui.
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