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Tanquem un any ple de dificultats. La pandèmia ha alterat les nostres vides. També l’agenda
de la ciutat. El 2020 no vam poder lliurar les medalles de la ciutat. Va ser una més de les pàgines
en blanc d’un calendari ciutadà tradicionalment farcit d’activitats.

Els grups municipals del consistori, a través de la Junta de Portaveus, vam considerar que calia
reprendre el fil. Perquè sempre hem de recordar que les ciutats són necessàriament projectes
col·lectius. I és bo concretar aquest exercici fet en comú, posant en valor la feina de persones i
entitats que han esdevingut referents en el nostre entorn. Fer memòria per construir comunitat.
És un bon moment per reconèixer l’Escola Municipal de Treball, per recordar el paper que
ha tingut en la formació de tècnics i de professionals a Granollers i en el conjunt del Vallès
Oriental. L’Escola neix en un moment molt especial. Als voltants de 1920, la ciutat viu una transformació extraordinària. Passa de vila a ciutat. I la seva estructura econòmica i social mira cap
endavant amb una energia més que notable. És el moment en què es concreten projectes com
la construcció del nou edifici de l’Hospital, la biblioteca de la Sala Tarafa o l’escola Pereanton.
La indústria de la ciutat necessita gent formada i l’Escola Municipal d’Arts i Oficis n’és l’eina.
Una primera fornada de contramestres, mecànics, fusters i paletes comença a créixer al carrer
Conestable de Portugal.
Els orígens de l’Escola marquen la seva història. No és fàcil, en aquest país, desenvolupar projectes educatius pensats i gestionats des del municipi. Granollers, des de les seves institucions, ha
defensat sempre l’autonomia del centre. La construcció de l’edifici que avui coneixem, a principis
dels seixanta, i la seva ampliació, a finals dels setanta, són una clara mostra de l’esforç de la ciutat.
Cent anys d’història amb una mirada sempre atenta a l’evolució de les empreses de la comarca.
Sempre al costat de les innovacions pedagògiques i de les novetats tecnològiques. Buscant la
millor manera d’adaptar-se als successius canvis que ha anat vivint la regulació de l’educació
secundària i professional en el sistema educatiu. Els veritables protagonistes d’aquest trajecte
han estat els centenars de professors i professores que han dinamitzat les aules i els tallers. I
els milers d’alumnes que han trobat noves oportunitats en aquest centre educatiu tan singular.
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La història de l’Escola del Treball és apassionant. Però encara és més apassionant el futur que
li espera. Necessitem més i millor formació professional. Necessitem centres profundament
relacionats amb el seu entorn socioeconòmic. Necessitem centres amb capacitat d’investigar i
innovar. L’EMT té tots els ingredients per exercir un lideratge potent en el nostre entorn.
Dissortadament, una vegada més, atorguem una medalla a títol pòstum. Persones que se’n van
quan més les necessitem. En plenitud de la seva tasca, del seu compromís, de la seva vida... La
Conchi Caruda ha deixat un buit immens. La trobem a faltar a tants llocs!
La Conchi era el cordó umbilical entre la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Ajuntament.
Coneixia al detall tots i cadascun dels problemes de la gent que representava. Mediava permanentment entre entitats i persones per buscar les millors solucions en el difícil marc normatiu
de què disposem. Sempre amb un diàleg franc i obert. Humanitat i generositat sense límits.

6

La Conchi era habitual als plens de l’Ajuntament. Feia un seguiment exhaustiu de la vida política
i social de la ciutat. I tot i ser militant d’un partit, tenia una visió poc partidista dels problemes.
Anava un pèl més enllà, sempre posant per davant les persones a les sigles. Amb la lluita contra
les desigualtats com a nord.
La trobem a faltar al carrer. Als actes. A les concentracions. Als espais que ella habitava amb la
seva lluita intensa, constant. Sempre present. Sempre discreta. Però sempre imprescindible.
Molt a prop de la gent i molt lluny dels focus.
Trobem a faltar la seva conversa sempre estimulant. Les seves reflexions. El seu caliu. La seva
mirada clara i neta. La solidesa de les seves idees, clarament forjades en mil batalles.
La seva és una història dura. Des del principi fins al final. Història de dona lluitadora, orgullosa
dels seus orígens, fidel a la seva gent. Una història escrita amb les velles paraules, les paraules
que la van empènyer a ser com era. Igualtat, justícia, llibertat.
El 2021 és un any especial. També ho va ser el 2020. Anys marcats per la duríssima crisi sanitària
que estem patint.
Sempre recordarem les angoixes de la primavera del 2020. Per fer-hi front, el sistema sanitari
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no estava en el seu millor moment. Tot just començava a recuperar el tremp després d’anys de
retallades pressupostàries.
Els nostres CAP i els nostres hospitals van haver de fer front a un repte excepcional. Van ser els
i les professionals qui van teixir la xarxa de suport que tothom necessitava. Patint. Inventant
recursos allà on no n’hi havia. Improvisant solucions allà on les institucions no arribaven. Buscant
respostes a preguntes que mai s’havien fet. Tot era nou. Tot era força desconegut. Desplegant
un compromís que anava més enllà d’horaris i de torns. Més enllà del risc de contagi que va
afectar treballadors i treballadores de la sanitat. Amb una generositat que tothom va aplaudir
i acompanyar. I, molt especialment, vivint i compartint el dolor de la gent. Mirant d’alleugerir
el de les persones malaltes i el dels seus familiars. En primera línia.
També vam assistir al col·lapse d’un elevat nombre de residències geriàtriques. El virus va atacar
especialment la població més feble. I va posar en evidència que els nostres equipaments per a
la gent gran s’han de revisar de dalt a baix. Vam viure, també, històries d’abnegació –més enllà
de la professionalitat– de moltes treballadores que tenien cura dels nostres avis i àvies. El caliu
al costat del llit en moments límit.
És per això que, més enllà de noms i de categories professionals, volem fer una menció especial
a totes les persones del món de la sanitat i de les residències geriàtriques.
És una menció de profund agraïment a la seva tasca. Però també és l’expressió d’una convicció:
estem encara lluny del sistema sanitari públic i universal que mereixem i que necessitem.
Medalles per agrair, per parlar d’història, de trajectòria. Però sobretot de reconeixement. Per
construir el futur de Granollers amb arrels ben profundes i sòlides. Amb fermesa. Amb convicció.

Josep Mayoral i Antigas
Alcalde de Granollers
Granollers, març de 2022
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Conchi Caruda, activista de la PAH de Granollers
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CONCHI CARUDA MARTÍNEZ

Medalla de la Ciutat a la senyora María de la Concepción Caruda Martínez, a títol pòstum
Conca, 1954 – Granollers, 2020
Activista de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)

Es distingeix Conchi Caruda Martínez, a títol pòstum, pel seu activisme social

en la lluita per la igualtat i el compromís en favor de les persones. Nascuda a
Conca, tenia 14 anys quan va venir a viure amb la família a Montmeló, on va
treballar a diferents empreses i va començar a formar part de diversos moviments associatius, sindicals i polítics. El 2004 es va traslladar a Granollers i
va ser veïna del barri de Sant Miquel, on col·laboraria més tard amb l’AV Gent
del Barri. Disposada a ajudar sempre els més desprotegits, va convertir el Bar
Joaquim –que regentava des de 1999 amb el seu company Joaquim Xufré, al
carrer Álvarez de Castro– en una mena d’oficina oberta per la qual passaven
moltes persones que tenien problemes amb les hipoteques, com una extensió espontània de l’assemblea setmanal dels afectats. L’esclat de la bombolla
immobiliària va fer que participés en l’impuls de la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH) de Granollers. Primer com a afectada i després com a integrant, va ajudar persones que patien aquella situació. Lluitadora incansable,
va participar des de la PAH amb altres col·lectius en la presentació i l’aprovació
per part del Parlament de Catalunya, de la ILP-Llei 24/2015, de 29 de juliol, de
mesures urgents en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Políticament,
va ser membre d’ICV de Montmeló i de Granollers. Conchi Caruda Martínez
va morir a Granollers el mes de maig de 2020, als 65 anys.
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Conchi, acompanyada dels seus pares i germans
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CONCHI CARUDA MARTÍNEZ

María de la Concepción Caruda Martínez, coneguda per tothom com a Conchi, va néixer

a Conca (Castella-La Manxa) el dia 5 d’agost de 1954, en el si d’una família treballadora.
Va ser la primera filla del matrimoni que conformaven el seu pare, Nicasio, i la seva mare,
Emilia. Família humil, el pare va treballar de comptable i la mare, en aquells temps, feia de
mestressa de casa.
Amb la Conchi, va néixer la seva germana bessona, la María de las Nieves, que morí prematurament. La família Caruda Martínez va tenir després altres fills: l’Ángel, que també va
morir de nen, en Miguel Ángel, en Francisco i en Carlos.
La seva família era de clara tradició republicana i antifranquista, amb un significatiu episodi
familiar. El seu avi matern, Emilio Martínez, va ser regidor socialista i alcalde de l’Ajuntament
de Conca durant els primers anys de la II República Espanyola, instaurada, com ja és conegut,
arran de les eleccions municipals del mes d’abril de 1931. Anys més tard, la seva militància
política acabaria costant-li la vida.
Durant la Guerra Civil Espanyola, Emilio Martínez va formar part de les anomenades Brigades
d’Investigació en representació de la Unió General de Treballadors (UGT) i, posteriorment,
va ser membre del Servei d’Informació Militar (bàndol lleial a la República). Amb aquesta
trajectòria, tot just acabada la guerra l’abril de 1939, va ser sotmès pel règim franquista a un
Consell de Guerra i va ser condemnat a mort, pena que es va executar el 10 de maig de 1939.
Marcada per aquest passat, la Conchi havia manifestat que “a casa, la participació política es
vivia, com en tantes altres famílies hereves de la repressió franquista a l’Estat espanyol, amb
aquella barreja de clandestinitat, de por i tanmateix de defensa per unes idees de progrés
social que calia no abandonar mai”.
La infantesa i l’adolescència de la Conchi van transcórrer a Conca fins que l’any 1969 la família
va emigrar a Catalunya i van venir a viure a Montmeló. Ella va ser la darrera de tots ells que
va marxar ja que, quan els seus pares i germans deixaren la ciutat el mes de gener, a ella
li quedaven pocs mesos per acabar el batxillerat, estudis que cursava a l’Instituto Lorenzo
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Amb el seu marit, Juan Nicolás Sánchez, als anys 70
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CONCHI CARUDA MARTÍNEZ

Hervás Panduro. Va romandre, doncs, a Conca fins aquell estiu, per poder venir a Catalunya
ja amb el títol de batxiller sota el braç. Tenia 14 anys.
Una vegada a Montmeló, va treballar en diverses indústries del municipi, de Parets del Vallès
i de Montornès del Vallès, on va desenvolupar tasques d’operària i, principalment, fent feines
administratives a les oficines de les empreses Tipel (1969), Contadores Isatron (Soluciones
de Medida España SA, (1969-1976), Dislafil SA (1980-1981) i Difusión Textil SA, (Phildar, 19811993). Més tard, va prestar diversos serveis temporals, en el marc de diversos plans locals
d’ocupació, a l’Ajuntament de Montmeló, a l’Institut Municipal de Formació Ocupacional i,
darrerament, a l’Ajuntament de Granollers. Com a autònoma, també va treballar en el sector
de l’hostaleria durant alguns períodes.
Es va casar a Montmeló el 1974 amb Juan Nicolás Sánchez, guàrdia jurat, i van tenir dos
fills i una filla. El fill més gran, l’Iván, va néixer l’any 1976. Actualment viu a Cardedeu i té
un fill, l’Ian. La Raquel (1977) viu a Montmeló i té dues filles: Nadine i Nicole. El menor dels
germans, en Juan Carlos (1989), viu a Granollers. L’any 1989, quan el fill petit encara no havia
nascut, el seu marit va patir un accident laboral i es va quedar vídua. Més tard, el 1992, es va
emparellar sentimentalment amb en Joaquim Xufré Sors, veí de Montmeló.
Conscienciada políticament i sindicalment, es va integrar a l’Associació de Veïns Tothom
de Montmeló i va estar afiliada al sindicat de Comissions Obreres (CCOO) i també al Partit
Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), partit que des de 1987 va esdevenir Iniciativa per
Catalunya.
Eren èpoques on les organitzacions socials, veïnals, sindicals i polítiques estaven regides, molt
majoritàriament, per homes. Entre les poques dones implicades en aquells ambients, eminentment masculins, hi havia la Conchi, que va tenir com a referents importants altres dones
properes, veïnes del seu poble i companyes de lluites, com ara la Carmen Gambín o l’Ana Colín.
En aquests àmbits veïnals, sindicals i polítics, la Conchi va col·laborar de forma militant en
les activitats socials i polítiques i en les diverses campanyes electorals que es van convocar
aquells anys, i molt especialment en les eleccions municipals. Els anys 1991, 1995 i 1999
va formar part de les llistes municipals d’ICV que va encapçalar Jordi Comas a Montmeló.

Monja Peña, Paco (2021)
«Medalles de la Ciutat 2021: Conchi Caruda Martínez, Institut Escola Municipal de Treball i Treballadores i treballadors [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

15

M E D A L L E S D E L A C I U TAT 2 0 2 1

GRANOLLERS

16

Conchi, amb els seus tres fills i el seu company, Joaquim Xufré
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Joaquim i Conchi van decidir mudar-se l’any 2004 a Granollers per motius de feina, ja que
des de 1999 regentava amb el seu company el bar Kan Chuky, situat al carrer Mariano Álvarez de Castro, número 28.
La família va convertir l’antic Bar Kan Chuky en Bar Joaquim i van treballar de valent per
tirar-lo endavant. A causa del caràcter obert de la Conchi, el bar va esdevenir ben aviat un
lloc de trobada en el qual coincidien els clients habituals amb altres de nous, la majoria
persones del barri vinculades amb l’Associació de Veïns Gent del Barri Sant Miquel com Joan
Arenas, Paco Galán, Laura Ondoño, Jordi Guijo, José Martínez, Diae Balde, amb les quals la
Conchi va coincidir dins la junta directiva de l’esmentada associació veïnal.
Amb l’esclat de la bombolla immobiliària, els casos de gent afectada pels desnonaments es
van multiplicar ràpidament, fet pel qual una colla d’activistes socials com ella van començar
a organitzar-se per tal de solucionar aquesta greu situació.
Un cop a Granollers, també es va integrar en el grup local d’Iniciativa per Catalunya-Verds
i va continuar sempre la seva participació política en la vida granollerina. Formà part de
les candidatures d’ICV que es presentaven a les eleccions municipals, sovint en forma de
coalició amb Esquerra Unida i Alternativa: el 2007, amb Jaume Vernet al capdavant; el 2011
i 2015, amb Josep Casasnovas per ICV-EUiA; i, en la darrera ocasió, el 2019, com a Catalunya
en Comú. En aquestes agrupacions polítiques sempre i de manera altruista va estar a càrrec
de les finances, de la comptabilitat i del pressupost intern.
La llista de candidats del 2019 de Granollers En Comú-En Comú Guanyem va estar encapçalada per Araceli Orellana. A més a mes de la mateixa Conchi, en formaven part Esther Conte,
Marc Collado, Maria Elena Vázquez, Antonio Segura, Mario Rodríguez, Elena María Navarro,
Nadia El Kouche, Arsenio del Barrio, Carlos Javier Tresgallo, Maria Dolores Ruiz, Víctor Gómez,
Montserrat Maqueda, Santiago Claramunt, Aurora Rebollo, Aliou Konte, Mario Macías, Dori
Romero, Juanjo Granero, Yolanda Hernández, Amadeu Sabaté, Mari Valencia, Elena Puente,
Paco Galán, Joaquim Xufré, Luis Arquímedes Valencia, Cristina Tejero, Soumia Bouassel, Inés
Macías i Rafa Piñero.
Com en altres ocasions, les seves aportacions al programa electoral van ser importants.
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Manifestació de la PAH
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Resultat de la seva preocupació i sensibilitat per la situació que passaven moltes famílies
a causa de la manca d’habitatges i l’augment de desnonaments, el primer i principal punt
del programa de Granollers en Comú feia referència a aquesta qüestió, la defensa del dret
a l’habitatge: “Desenvoluparem el pla local amb noves mesures com la reserva del 30% de
l’aprofitament urbanístic per a la dotació d’habitatges de caire social i de bona gestió de
l’emergència habitacional, reclamant el paper dels ajuntaments en la regulació dels preus
de lloguer.”
En l’àmbit associatiu, “la companya Conchi” –nom amb el qual era coneguda pels seus companys– va involucrar-se en diverses entitats de Granollers entre les quals la ja esmentada
Associació de Veïns Gent del Barri de Sant Miquel i el Banc del Temps. També va col·laborar
puntualment amb l’Associació de Veïns de Tres Torres i en algunes de les seves activitats al
Centre Cívic Jaume Oller.
Però on l’activista granollerina va centrar la major part de les seves energies va ser a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Granollers. Aquest moviment que va arrelar a tot l’Estat espanyol va sorgir arran de les manifestacions i protestes que es van fer el
15-M de l’any 2011. En aquells moments, moltes persones van decidir acampar a les places
amb la intenció de promoure una democràcia més participativa per posar fi al domini dels
bancs i les grans corporacions. Com a resultat d’aquestes acampades i mobilitzacions, es
van començar a crear col·lectius temàtics com les PAH i es van iniciar campanyes com STOP
Desnonaments, grup en el qual actuà activament la Conchi, a Granollers.
La PAH de Granollers, la primera plataforma d’aquest tipus que es va posar en marxa al Vallès
Oriental, va començar a gestar-se després de la visita a la ciutat d’uns activistes de la PAH
de Terrassa. L’assemblea granollerina va ser fundada el setembre de 2011.
Entre molts altres membres de la PAH, en les seves diverses etapes de funcionament, cal
mencionar Ángel Jiménez, Carmen Bernárdez, Ester Sánchez, Eugeni Fernández, Ramon
Bosch, Paco Galán, Xosé Lombao, Javier Ramos, Elena Puente, Paqui Pérez, El Mostafa el
Omrani, Francesc Corbera, Josep Maria Bordetas, Juan Manuel Fernández, José Muñoz,
Merche Blanco, Lourdes Carreras, Jorge Ortiz, Amina Hachmi i la mateixa Conchi, que es va
incorporar al col·lectiu pocs mesos després de la seva posada en marxa.
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Conchi Caruda, amb els seus companys de ‘Granollers En Comú-En Comú Guanyem’, l’any 2019
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Com van fer altres plataformes similars arreu de l’Estat espanyol, la PAH de Granollers va
néixer amb l’objectiu d’ajudar aquelles persones que vivien situacions complicades relacionades amb l’habitatge a causa de l’esclat de la bombolla immobiliària. L’alt preu al qual
havien arribat els habitatges i la pèrdua de milers i milers de llocs de treball va abocar moltes
famílies de Granollers i comarca a situacions límit, fet pel qual moltes d’elles no van poder
fer front a les hipoteques abusives que pagaven i es van veure abocades al desnonament.
Sense recursos per llogar nous habitatges i davant la manca de resposta per part de les
administracions per trobar habitatges de protecció oficial, les plataformes d’afectats per
la hipoteca es van convertir en l’única i principal via de suport per fer front a situacions
desesperants, en la majoria dels casos.
Afectada per un avís de desnonament que va poder salvar després de transformar la seva
vella hipoteca impagable en un nou lloguer assequible, Conchi Caruda és un clar exemple
de com una greu situació personal la va revertir en una oportunitat per ajudar els més desprotegits. Mentre gestionava la solució del seu cas, va decidir fer un pas endavant i es va
convertir en una de les activistes més efectives de l’associació. Participà en l’organització
i el creixement quantitatiu i qualitatiu de la PAH de Granollers. Entregada a la causa, hi va
treballar intensament durant quasi nou anys, fins pocs mesos abans de la seva mort. En
recordar la seva tasca inicial dins la PAH, els companys d’aquella època destaquen que “tot i
que va patir directament les conseqüències de les hipoteques abusives, sempre es va bolcar
més en altres casos que en el seu propi”.
Igualment també senyalen que va contribuir de forma molt rellevant a portar endavant,
amb una visió global indiscutible i amb un immens treball en equip, la lluita a favor del dret
a l’habitatge digne. Ho va fer amb el desenvolupament de les assemblees d’assessorament
col·lectiu de cada dilluns, amb les convocatòries per aturar desnonaments a Granollers, a
Canovelles, a les Franqueses del Vallès i en altres racons del Vallès Oriental. Així mateix, va
participar en les negociacions amb les entitats financeres per acordar extrajudicialment
solucions viables a hipoteques impagables, a les propostes de modificacions legislatives per
anar imposant un règim de lloguer més just, i en les primeres passes –embrionàries– per
bastir també a Granollers els anomenats sindicats de llogaters.

Monja Peña, Paco (2021)
«Medalles de la Ciutat 2021: Conchi Caruda Martínez, Institut Escola Municipal de Treball i Treballadores i treballadors [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

21

M E D A L L E S D E L A C I U TAT 2 0 2 1

GRANOLLERS

22

A la Porxada, amb membres de la PAH

Monja Peña, Paco (2021)
«Medalles de la Ciutat 2021: Conchi Caruda Martínez, Institut Escola Municipal de Treball i Treballadores i treballadors [...]»
Medalles de la ciutat / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

CONCHI CARUDA MARTÍNEZ

Sempre activa, va participar en les actuacions col·lectives que tenien com a objectiu regularitzar les situacions individuals d’habitatge precari, és a dir, les ocupacions d’habitatge de
persones i famílies sense cap altra alternativa habitacional (obra social, en el llenguatge de la
PAH), en les reivindicacions de solucions pràctiques per pal·liar l’anomenada pobresa energètica i en l’organització comarcal interna de les PAH per a la seva coordinació al Vallès Oriental.
En el seu haver, cal situar igualment el seguiment continu que va fer dels casos de moltes
persones afectades per processos judicials, contactava freqüentment amb advocats, amb
assistents socials i amb el Registre de la Propietat, i possibilitava la interlocució regular i habitual entre la PAH i les administracions locals per enfilar de la millor manera totes aquestes
qüestions. De la seva entrega i dedicació, en tenien bona constància molts professionals
dels mitjans de comunicació local i comarcal, periodistes amb els quals contactava sovint
en participar en algunes tasques de divulgació i de comunicació de les activitats de la PAH.
Satisfeta per les petites grans victòries aconseguides, ho estava molt especialment de
l’obtinguda per diverses entitats socials, entre les quals la PAH, en l’aprovació de la ILP-Llei
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
per part del Parlament de Catalunya.
El 4 d’abril de 2020, durant l’estat d’alarma decretat per la pandèmia de la Covid-19, la Conchi va ingressar a l’Hospital General de Granollers amb unes dolències de caràcter general
causades per una malaltia degenerativa que la van mantenir ingressada en el centre, molt
feble, quasi dos mesos. El 23 de maig de 2020, quan va morir, tenia 65 anys i escaig d’edat
i estava pendent de tramitar l’imminent pensió de jubilació que hauria hagut d’obtenir
justament deu dies més tard del seu traspàs.
El seu comiat al tanatori de Granollers, el 25 de maig de 2020, malauradament sense la
presència del seu company Joaquim, que en aquells moments també estava ingressat a
l’Hospital General, va ser un acte emotiu de manifestació de dolor que va comptar amb
la presència de moltíssimes persones. Entre els assistents, hi havia un autèntic mosaic de
procedències geogràfiques, socials i religioses, que van voler acompanyar la família i cridar
a cor obert “Sí que es pot!”, frase que va fer seva durant molts anys la Conchi, en la seva lluita
per la defensa d’aquelles persones afectades per la manca d’habitatge.
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Va col·laborar activament amb el grup STOP Desnonaments
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Només uns dies després, Xosé Lombao, membre de l’assemblea de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH) de Granollers, va publicar al diari El 9 Nou l’article “Conchi, sí que es
pot”. En ell va reproduir –fent-les també seves– unes paraules pronunciades el dia del seu
comiat per la companya Elena Puente: “La meva estimada amiga, vaig tenir el privilegi de
conèixer-te en una de les assemblees de la PAH cap allà l’any 2012 i vaig descobrir una persona
amb molt carisma, disposada sempre a donar el millor d’ella mateixa. Una dona lluitadora,
incansable, amb una humanitat extraordinària i, sobretot, fidel als seus principis. Has lluitat
fins al final perquè els drets més fonamentals de qualsevol ésser humà siguin reconeguts.
Han estat tants els moments compartits que encara no m’ho puc creure, que hagis marxat.
Estimada Conchi, marxes i em deixes amb el cor trencat. Només em consola el fet de creure
que un dia tornarem a trobar-nos i podrem continuar amb tot allò que encara ens queda
per fer. Reposa en pau, companya!”
En el mateix escrit, Lombao deia que, malgrat les lògiques dificultats i els vaivens que hi ha
sempre en qualsevol col·lectiu, la Conchi va ser sempre al peu del canó: “En el període que
els militants actius de la PAH van reduir-se al mínim, la seva feina va permetre mantenir
agrupades les famílies afectades i va evitar la desaparició de l’organització. Sobre aquesta
base s’ha pogut recuperar després la presència pública i al carrer de la PAH”.1
Orgullosos pel reconeixement de la Medalla de la Ciutat per part de l’Ajuntament, el seu
company, Joaquim Xufré, i els seus tres fills, l’Iván, la Raquel i en Juan Carlos, manifesten:
“En nom propi i en el de tota la família, donem les gràcies a l’Ajuntament de Granollers per
la distinció, que és tot un honor per a tots nosaltres. També volem agrair molt sincerament
la col·laboració de totes aquelles persones que van treballar amb ella en els moviments
associatius en els quals va participar. El nostre agraïment a tots ells i molt especialment als
integrants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Granollers, col·lectiu al qual es va
bolcar i pel qual va fer tot el que va poder fins que la malaltia li ho va impedir. Com diria
ella: la lluita continua.”

1 Xosé Lombao, El 9 Nou, “Conchi, sí que es pot”, 29 de maig de 2020.
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Institut Escola Municipal
de Treball
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El professor Rafael Casanovas, treballant amb uns alumnes amb un teler de 1920 (AMGr)
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Medalla de la Ciutat a l’Institut Escola Municipal de Treball
Granollers, 1920
Centre de formació i educació

Es distingeix l’Institut Escola Municipal de Treball (Institut EMT) quan com-

memora el seu centenari en l’activitat formativa i educativa a la ciutat. Des
de la seva instauració l’any 1920, al carrer Conestable de Portugal, sota els
auspicis de l’Escola de Segon Ensenyament, aquella Escola d’Oficis i Indústries
ha fet possible que el teixit industrial, productiu i de serveis de Granollers i
comarca compti actualment en les seves plantilles amb molts exalumnes del
centre que el continuen sentint com a seu. Al llarg dels seus 102 anys, l’Escola ha comptat amb centenars de professors i milers d’alumnes. Acabada la
guerra, es va instal·lar en un edifici municipal del carrer Torras i Bages i el 1962
va estrenar el centre del carrer Roger de Flor. Fidel als seus orígens, l’Escola
segueix forjant joves en el camp de la Formació Professional. Atenta sempre
a les necessitats professionals, en els seus inicis va impartir els estudis teòrics
i pràctics a contramestres, mecànics, fusters i paletes; actualment, compta
amb 128 professors i 1.685 alumnes que estudien ESO, Batxillerat (Ciències
i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials) i Cicles Formatius de Grau Mitjà
amb les especialitats de Gestió administrativa, Electromecànica de vehicles,
Instal·lacions elèctriques i automàtiques, Laboratori, Emergències sanitàries,
Cures auxiliars d’infermeria o Xarxes i estacions de tractament d’aigua. I,
també, Cicles Formatius de Grau Superior d’Administració i Finances, Automatització i robòtica industrial, Disseny en fabricació mecànica, Programació
en fabricació mecànica, Laboratori d’anàlisi i control de qualitat o Laboratori
clínic i biomèdic.
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Edifici i pati del Col·legi Municipal de Segona Ensenyança l’any 1921, al carrer Conestable de Portugal (AMGr)
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“La crònica de l’Escola Municipal de Treball (EMT) de Granollers, sobretot als seus inicis, no es

pot deslligar del que ha estat la història de la ciutat. Ha existit una relació dialèctica entre el seu
desenvolupament industrial, per un costat, i la configuració d’un centre per atendre la formació
dels seus professionals, per l’altre.” Publicades pel geògraf Josep Homs Corominas,1 aquestes
paraules adquireixen més sentit que mai en commemorar enguany el 102è aniversari d’un centre
d’ensenyament que es va fundar el 1920 amb el nom inicial d’Escola d’Oficis i Indústries Locals i
que ha derivat, amb el pas dels anys, en l’actual Institut Escola Municipal de Treball.
Els acords presos per l’Ajuntament de crear una Escola d’Arts i Oficis ens diuen que el 20 de maig
de 1920 van aprovar el dictamen; que el 22, van posar el projecte en mans del mestre nacional
Pere Vegué; i que, el 29 de juliol, van acordar posar en marxa un institut d’estudis superiors i una
escola d’art i oficis “en el seu aspecte tècnic-pràctic dels ensenyaments que convinguin al contramestre, mecànic, fuster, ebenista i paleta”.
La nova escola professional es va instal·lar a la segona planta d’un edifici del carrer Conestable de
Portugal, número 1, propietat de Josep Serrat i Bonastre. Compartia l’espai amb l’Institut d’Estudis
Superiors, centre que ràpidament va passar a denominar-se oficialment Col·legi Municipal de
Segona Ensenyança, tot i que popularment era conegut amb el nom de “l’Institut”.
L’equipament tenia més de 3.000 m² de superfície i constava de tres plantes i amplis espais destinats a aules, menjador, cuines, banys i dormitoris. Dirigit per Pere Rumbau, el nou centre havia
iniciat el primer curs l’any 1917, amb els estudis de batxillerat, magisteri, cultura general, idiomes
(francès, anglès i italià), cursos preparatoris de dret, de bibliotecàries i d’oposicions.
Per renúncia de Pere Rumbau, l’Ajuntament va designar director el professor Pere Vegué Matamoros, que el 1920 estructurà definitivament el pla d’estudis de l’Institut. Entre les novetats, va
incloure els de comerç oficial i altres com els de tenidoria de llibres, taquigrafia o mecanografia,
i preparació per a l’ingrés a les escoles de peritatge industrial de Terrassa i Vilanova i la Geltrú.
Mentre els estudis de secundària es feien durant el dia, els de l’Escola d’Arts i Oficis es duien a terme
1 Homs, Josep. Granollers. Retalls d’història urbana. Tarafa Editora, 1995
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Professors i alumnes a l’acte de final de curs, el juny de 1942 (AMGr)
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de set a deu del vespre. L’Escola va començar impartint estudis relacionats amb les professions
de contramestre, construcció, mecànica i comerç. Josep Homs diu: “La nova escola professional,
per tant, no tan sols compartia l’edifici amb l’Institut, sinó també la mateixa estructura orgànica,
funcional i financera. Eren les dues cares d’una mateixa moneda, un petit complex educatiu amb
voluntat de satisfer els diversos interessos acadèmics i professionals del moment”.2
La posada en marxa del Col·legi Municipal de Segona Ensenyança i de l’Escola d’Oficis i Indústries
Locals va aixecar gran expectació a Granollers davant el creixement industrial de la ciutat i la necessitat de professionals qualificats.

L’Escola estava dividida en tres seccions: de contramestres, de mecànics i de fusters i paletes. Els
cinc primers professors van ser Miquel Crespi (que impartia mecànica al teler), Rafael Casanovas
(teoria i pràctica del tèxtil), Cristòfol Ferrer (mestre superior), Pere Vegué (mestre director) i Francisco Coloma (mecànica general). Durant el primer curs de 1920-1921, la secció de contramestres
va comptar amb 31 alumnes; la de mecànics, amb 17; i la de fusters i paletes, amb 17. El primer
curs, l’Escola va disposar d’un teler mecànic de la casa Fills de Ramon Murtra, destinat a l’ensenyament tècnic de la seva mecànica.
El curs 1926-1927, l’Escola passà a denominar-se Escola Elemental del Treball, d’acord el que preceptuava l’Estatut de Formació Professional aprovat pel Decret del 31 d’octubre de 1924 i que donava
la pauta que havien de seguir totes les escoles tècniques. L’any 1929, l’Ajuntament va constituir el
Patronat de l’Institut d’Estudis Superiors que incloïa el Col·legi Municipal d’Ensenyament Mitjà i
l’Escola. Dos anys després, i a conseqüència dels resultats de les eleccions del 12 d’abril de 1931,
l’Escola va passar per moments complicats: es va dissoldre el patronat i van cessar el director. El
1933, el Col·legi de Segona Ensenyança va passar a mans de la Generalitat. Durant la Guerra Civil
Espanyola, l’Escola va rebre les conseqüències del conflicte i minvà la seva activitat. Com altres
centres que depenien de la Generalitat, va paralitzar totalment les activitats el 1939, amb motiu de
l’Ordre governativa del 5 d’agost, fet pel qual els professors van ser cessats de les seves funcions.
L’any 1940, “l’Institut” i l’Escola d’Arts i Oficis van ser traslladats al carrer de Torras i Bages, a un
edifici municipal situat al costat de la Biblioteca Francesc Tarafa. L’antic edifici del carrer Conestable
de Portugal on van néixer el 1920 va passar a mans de l’Escola Pia.
2 Homs, Josep. Escola Municipal de Treball. Granollers 1920-1995. 75 anys d’història. Ajuntament, 1996.
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Lliurament de diplomes a la Biblioteca Popular Francesc Tarafa, a principis de la dècada de 1950 (AMGr)
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El 28 de novembre de 1940, els jerarques municipals del nou règim van constituir el Patronat
de Formació Professional per a l’organització de l’Escola del Treball. Ramon Valls Fortich, tinent
d’alcalde, va ser nomenat director i es va encarregar de nomenar els set professors del claustre,
que van ser Josep Casafont, Albert de Azpiazu, Salvador Llobet, Josep Porcar, Esteve Duran i Josep Riera. Malgrat les dificultats del moment, l’Escola va començar a funcionar amb regularitat,
de mica en mica.
Tres anys més tard, la Junta de Govern del nou patronat va estar formada per Josep M. Puchades
(president), Joaquim Trullàs (secretari), Josep Murtra (tresorer) i Miquel Gabarró, Francesc Serra i
Joan Costa (vocals). Durant aquests anys, l’Escola va començar a fer l’acte solemne de lliurament
de premis de final de curs, la majoria dels quals a la Biblioteca Francesc Tarafa. Entre 1940 i 1950,
el centre va enregistrar un important augment d’alumnes, de professors, de cursos i d’especialitats. La matrícula va passar de 113 a 250 alumnes i el nombre de professors de set a quinze. A les
especialitats inicials de preparació, comerç i tèxtil, es van sumar les de mecànica (1944-1945), les
de formació general (1946-1947) i les d’electricitat (1949-1950).
Durant aquests anys, l’Escola comptava amb un grup de teatre. En el curs 1953-1954, es va iniciar la construcció de dues noves plantes destinades a tallers per a les especialitats d’electricitat,
mecànica, fusteria i construcció. L’Ajuntament va fer una aportació íntegra de 100.000 pessetes.
Aquests i altres esforços esmerçats per l’Ajuntament van acabar el 16 de febrer de 1955, amb el
reconeixement oficial del centre per part del Ministeri d’Educació. Això volia dir que, tot i que
l’Escola era de titularitat municipal, podia expedir títols de caràcter oficial en els graus d’aprenent
i d’oficial industrial de tercera categoria, en les especialitats de mecànica, electricitat, tèxtil i fusteria. Un any després, l’Escola comptava amb 26 professors. El reconeixement oficial va comportar
l’entrada de noves ajudes per part de la Direcció General d’Ensenyança Laboral. Aquests ajuts se
sumaven als rebuts a través del Ministeri d’Educació, del Ministeri de Treball i de la Diputació de
Barcelona. Malgrat les millores aconseguides, el gran creixement de Granollers durant la dècada
dels anys cinquanta va accelerar, però, la idea de construir un nou edifici per destinar-lo únicament
als ensenyaments professionals.
Després de descartar diverses opcions relatives a la seva ubicació, l’Ajuntament que presidia
l’alcalde Carles Font Llopart procedí a la compra d’uns terrenys de 15.000 m², situats al carrer
Roger de Flor, el mes d’octubre de 1958. Les obres es van adjudicar a l’empresa Cuesta y Cano
SL de Madrid, per un import de 7.264.415,35 pessetes, tot i que l’obra finalment va superar els
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Lliurament de diplomes als alumnes de l’Escola Municipal de Treball
a la sala d’actes de l’escola, anys seixanta. (AMGr)
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vint-i-cinc milions. Mentre es feien les obres, el directius van aconseguir que l’Escola fos reconeguda amb la classificació de Centre no Oficial Reconegut de Formació Professional Industrial.
Les especialitats acreditades pertanyien al grau oficial industrial i eren les de torner (branca del
metall), la de radiotècnia (de la branca d’electricitat), la de teixidor i tintorer (de la branca tèxtil)
i la de fusteria. En aquestes dates, l’Escola comptava amb més de 30 professors i 353 alumnes,
198 dels quals estudiaven comerç.
El nou centre de formació professional, amb dos blocs principals destinats a ensenyaments teòrics i als tallers, obrí les portes el curs 1962-1963, amb els directors Miquel Boix i Esteve Duran.
Això va suposar la desvinculació total, després de quaranta-dos anys, del Col·legi Oficial de Segona Ensenyança. L’Escola disposava de sis tallers destinats als ensenyaments pràctics de tèxtil,
metall, fusteria, electricitat, electrònica i construcció; dos laboratoris; 48 aules; una biblioteca i
diverses dependències destinades a l’administració; dues sales grans, una sala per a professors
i un menjador escolar.
Obert el centre, es va enregistrar un nou rècord de matrícules amb 590 alumnes, dels quals 352
es van matricular per fer els cursos de preparació i d’iniciació (210), d’idiomes (47) i d’estudis comercials, de 1r a 4t grau (95). Els estudis industrials van ser seguits per 238 alumnes. Finalitzat el
curs, la Junta Central de Formació Professional amplià el reconeixement oficial en el grau d’aprenentatge d’unes quantes especialitats. El curs 1964-1965, es va començar a impartir el primer
curs d’iniciació professional en el règim diürn. Després d’uns quants anys de denominar-se Escola
Municipal de Treball, el 1966 l’Escola va passar a dir-se Escuela Municipal de Maestría Industrial
(EMI). La dècada dels setanta va començar amb seriosos problemes econòmics en minvar algunes
subvencions, fet pel qual els professors van estar uns mesos sense cobrar.
En temps socialment i políticament convulsos, el 4 d’agost de 1970 fou promulgada la Llei General d’Educació i de Finançament de la Reforma Educativa. La nova formació professional (FP)
va passar a acollir els alumnes que haguessin acomplert els estudis d’EGB i no prosseguissin els
estudis de BUP. El curs 1971-1972, un dels blocs del centre concentrà els estudis d’EGB fins a 5è,
procés que va culminar el curs 1975-1976 amb la creació de l’Escola Municipal Salvador Llobet.
Per Ordre de 10 de novembre de 1975, l’Escola fou catalogada com un Centre Homologat de
Formació Professional de Primer i Segon Grau, amb capacitat per impartir les especialitats de
metall, d’electricitat i electrònica, de fusta, de delineació i d’administració i comerç, en primer grau.
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L’actual centre del carrer Roger de Flor va obrir les portes el curs 1962-1963 (AMGr)
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En plena ebullició social i política, l’Escola no restà aliena a aquest procés, motiu pel qual es
convocaren assemblees i manifestacions reivindicatives, en què es demanaven millores i una
major democratització del centre. Un grup de professors, entre els quals Vicenç Rochina, Salvador
Estany, Jaume Masferrer, Joan Antonio Mañero i Ramon Collell, van encapçalar un moviment de
renovació interna que va acabar el 5 de juliol de 1976, amb la substitució d’Esteve Sala.
Com a resultat d’aquests canvis, l’Escola va organitzar la Primera Setmana Cultural, entre el 25
i el 29 d’abril de 1977. La segona, la van celebrar del 24 al 28 d’abril de 1978. En ambdós casos,
els temes tractats van ser ben diversos, i hi van incloure també una taula rodona política sobre
la importància de la Constitució amb diversos representants del PSC, PSC-r, PSUC, PTRC, UDC,
CDC, UCD, EDC i PSAN. El 22 de desembre de 1977, es va aprovar el Reglament de Règim Intern
del centre que definia i delimitava les funcions de tots i cadascun dels estaments de la comunitat
escolar. Va entrar en vigor l’1 de gener de 1978. El Consell de Direcció era format per Joan Sala
(director), Vicenç Rochina (vicerector), Joan Antonio Mañero (cap d’estudis), Joan Colomé (cap
d’oficines), Josep Homs (administració), Salvador Estany (delineació), Ramon Collell (humanística),
Miquel Blancher (mecànica) i Miquel Maynou (tallers). A punt de complir-se vint anys del centre
al carrer Roger de Flor, l’Escola va portar a terme una sèrie d’obres que van finalitzar el 1982.
La classificació de l’Escola com a Institut Politècnic es va fer efectiva per mitjà del Decret de 28
d’octubre de 1979. Un any després, mitjançant la convocatòria d’eleccions, el centre va participar
per primera vegada en la renovació de l’equip directiu, que havia acabat el seu mandat. El 15 de
setembre de 1980, a través d’unes eleccions per a tots els treballadors, fou elegit director Josep
Mayoral. La constitució i composició del patronat, presidit per l’alcalde socialista Rafael Ballús,
va incloure els representants de la direcció i també membres del personal no docent, pares,
sindicats, empresaris i alumnes.
El 1982, es van inaugurar les obres efectuades en el centre durant els anteriors quatre anys. En
l’àmbit pedagògic, l’Escola va iniciar contactes amb la Intersectorial de la comarca amb l’objectiu
que els alumnes poguessin fer les pràctiques de l’especialitat en els tallers. El 1984, l’Ajuntament
–en una decisió que comportà força tensions– assumí el control de tot el pressupost a través del
Servei Municipal d’Ensenyament.
El 17 de desembre de 1987, el conseller Joan Guitart i l’alcalde Josep Pujadas van signar el segon
conveni singular per al funcionament de l’Escola. El conveni va permetre acabar amb l’endeutament històric, va donar més estabilitat al centre, es va aconseguir la gratuïtat per als alumnes
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Diversos directors de l’Escola, amb l’alcalde Josep Serratusell, amb motiu de la commemoració
del 75è aniversari, l’any 1994 (Foto: Toni Torrillas/AMGr)
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i els professors van veure reduïdes les hores de classe.3 I va significar, segons Josep Homs, “la
progressiva equiparació del funcionament i del nivell de despeses de l’Escola amb el d’un centre
anàleg dependent de la Generalitat”. Per aquelles dates, l’Escola va inaugurar la nova biblioteca
Joan Camps i Giró.
En ple creixement demogràfic de la ciutat i davant la notable demanda de places de secundària,
l’Ajuntament va cedir a la Generalitat un solar per encabir un nou institut. En funcionament el
curs 1988-1989, l’Institut Carles Vallbona absorbí el primer curs de l’especialitat d’administració
que es feia a l’Escola.
El 1995 –any de celebració del 75è aniversari–, l’Escola comptava amb una plantilla de 119 professors i 2.112 alumnes, dels quals 1.100 estudiaven en el règim diürn i 1.012 en el de tarda i nit. I
cal destacar una dada: durant el curs anterior, 302 alumnes van subscriure convenis de pràctiques
a Granollers i comarca. Des de l’any 1996 fins ara, l’Escola ha anat canviant l’oferta educativa i
ha afegit a la Formació Professional els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i
Batxillerat amb la implantació de la LOGSE i l’actual LOE.
L’Institut Escola Municipal de Treball compta en aquests moments amb una plantilla de 128 professors i 1.685 alumnes. El centre imparteix els estudis d’Educació Secundària Obligatòria amb
dues modalitats de Batxillerat: Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials. Els estudis
de Cicles Formatius de Grau Mitjà comprenen els de Gestió administrativa, Electromecànica de
vehicles automòbils, Instal·lacions elèctriques i automàtiques, Manteniment electromecànic, Mecanització, Operacions de laboratori, Emergències Sanitàries, Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE)
i Xarxes i estacions de tractament d’aigua.
I s’hi imparteixen també els Cicles Formatius de Grau Superior d’Administració i finances, Automoció, Automatització i robòtica industrial, Disseny en fabricació mecànica, Programació de la
producció en la fabricació mecànica, Laboratori d’anàlisi i control de qualitat i Laboratori clínic
i biomèdic.
Aquesta oferta formativa ofereix aspectes importants com la implantació de la Formació Professional Dual a tots els cicles LOE, tant en el Grau Superior com en el Grau Mig, que es cursen
al centre; la implantació del CFGM de Xarxes i estacions de tractaments d’aigües; la participació
3 Homs, Josep. Escola Municipal de Treball. Granollers 1920-1995. 75 anys d’història. Ajuntament, 1996.
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Des de 1997, l’Escola lliura les Beques Memorial Josep Homs en memòria de l’exprofessor
del centre, Josep Homs Corominas (Foto: Xavier Solanas)
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en els projectes Impuls FP; o el desenvolupament de diversos projectes per part de l’alumnat
(fires com “Firaguia’t”, programes com “La dona a la ciència” i “Estalgia”). El centre compta des de
l’any 2015 amb la carta Erasmus. Des de l’any 1997, entre altres projectes, impulsa i atorga les
Beques Memorial Josep Homs en record de l’historiador, director del Pla estratègic de la ciutat i
professor de l’Escola.
Durant tots aquests anys, l’Escola ha mantingut un gran nombre de col·laboracions amb empreses
i entitats ben diverses: APEC, Centre de conducció d’automòbils, Fundació Paco Puerto, Gremi
d’Instal·ladors del Vallès, Unió d’Empresaris/Cercle d’Empresaris, Gremi de Decollage, Sorea o
l’Ajuntament, a través dels Programes de Transició Escola Treball.
Amb milers d’escolars formats en les seves aules i en els seus tallers per centenars de professors,
l’Institut EMT ha tingut fins ara quinze directors: Pere Vegué Matamoros (1920-1940), Ramon Valls
Fortich (1940-1954), Miquel Boix Carreras (1954-1962), Esteve Duran Serra (1962-1963), Esteve
Sala Cortés (1963-1976), Joan Sala Vila (1976-1978), Juan Antonio Mañero Sánchez (1978-1980),
Josep Mayoral Antigas (1980-1984), José Manuel López Saludas (1984-1985), José Luis González
Núñez (1985-1989), Ramon Collell Puig (1989-1993 / 1996-2007), Joan Traver Costa (1993-1996),
Antonio Vicente Granado (2007-2016), Daniel Zapata Pagador (2016-2017) i Montserrat Bosch
Lata, en el càrrec des de 2017.
Val a dir que el maig d’aquest any, l’actual directora, Montserrat Bosch, va recollir, en nom del
centre, el premi FPCAT 2020, convocat pel Consell Català de la Formació Professional, a la categoria
de bones pràctiques als centres formatius.
En complir-se la commemoració del centenari, des de la direcció del centre assenyalaren que
“l’Escola es troba en una posició de primer ordre per encarar els reptes de la Formació Professional en els propers anys. Una posició en la qual la innovació educativa i la retroalimentació amb
les necessitats presents i futures de la societat i empreses de l’entorn de la ciutat forma part del
propòsit que tenim com a educadors. Una missió que té com a objectiu consolidar l’orgull que
sent com a Escola, no només en participar de la formació transversal de l’alumnat granollerí, a
través de l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat i els Cicles Formatius de Grau Mitjà
i Grau Superior, sinó també consolidar aquesta representació en el teixit industrial i de serveis
de Granollers, on ens trobem amb professionals que, bé perquè s’han format a l’Escola o perquè
coneixen personal que s’han format en ella, ens tenen com a referents de l’educació a la ciutat”.
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Foto: Griselda
Escrigas/El 9 Nou
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Treballadores i treballadors de
la sanitat i de les residències
de gent gran
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Equip de professionals sanitaris de l’Hospital General de Granollers. Foto: Griselda Escrigas/El 9 Nou
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Menció especial a les treballadores i treballadors de la sanitat i de les residències de
gent gran de Granollers

Es distingeix amb una menció especial de la Medalla de la Ciutat 2021 les

treballadores i els treballadors de la sanitat i de les residències de gent gran
de la ciutat per la seva extraordinària dedicació i professionalitat, demostrada
des del passat mes de març de 2020, amb motiu de l’esclat de la pandèmia de
la Covid-19. Colpits des d’aleshores per una situació de crisi sanitària sense
precedents, la pandèmia va provocar por i incertesa en els seus inicis i un
confinament mai viscut. Resultat de la difícil situació, la societat va dipositar
la seva confiança i la seva esperança en el personal vinculat directament i
indirectament al sector de la salut, clau en la gestió de la crisi de la Covid-19.
Malgrat les grans dificultats i tràgiques conseqüències que la pandèmia ha
originat i està originant, les treballadores i els treballadors de la sanitat han
estat en primera línia des del primer moment, atenent cada cas des de la professionalitat, però també des del vessant humà, acompanyant cada pacient
com si fossin la seva família. La seva contribució ha estat vital per combatre el
virus i, alhora, extraordinàriament humana, fet pel qual l’Ajuntament reconeix
el seu treball, esforç i compromís.
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Els professionals sanitaris han viscut una situació excepcional (Foto: Griselda Escrigas/El 9 Nou)
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Situació històrica excepcional
L’esclat de la pandèmia, el mes de març de 2020, va situar els professionals de la sanitat en una
posició complicada: van haver d’experimentar, segurament, el que ha estat un dels reptes més
grans de la seva vida. En el cas de Granollers, des de l’inici, l’atenció es va centrar en l’Hospital General i, poc després, en els centres d’assistència primària (CAP). Durant els mesos que
portem de pandèmia, han estat molts els professionals que han relatat les seves vivències. La
doctora Raquel Benavent, metgessa del servei de Geriatria de l’Hospital General, destacava en
els Relats en temps de Covid recollits pel centre sanitari: “Durant aquest temps, he tingut el privilegi d’experimentar la bondat de les persones en una situació històrica excepcional.” Tant en
aquest com en altres casos, els professionals de la sanitat han compartit les seves experiències
professionals i humanes. Més enllà del treball dut a terme per tots ells, han hagut de fer front
a una situació emocional que els ha posat al límit, una situació reconeguda per la ciutadania
des del primer moment.
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L’equip de treball del centre geriàtric Adolfo Montañá (HGG)
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Les residències, especialment castigades
Amb l’aparició de la pandèmia, la gent gran va viure situacions molt complicades, ja que la
Covid-19 va afectar les persones de més edat, moltes de les quals usuàries de les residències
de la ciutat. Les mesures que es van posar en marxa per frenar la seva propagació (confinament
general o restriccions de visites, entre d’altres) van impedir els familiars dels residents veure els
seus éssers estimats durant llargs períodes de temps. Els professionals de les residències van
haver d’atendre no només els residents, sinó també els seus familiars, sobrepassats per una
situació mai viscuda. Glòria Floriach, responsable higienicosanitària de l’Hospital General, deia:
“Hi ha una necessitat palesa de revisar el model assistencial i de trobar respostes a la sensació
d’abandonament i de pèrdua de drets d’aquestes persones.”
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Durant la pandèmia, el personal sanitari ha assumit un rol essencial en l’acompanyament emocional
(Foto: Griselda Escrigas/El 9 Nou)
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Un repte professional
Des que es va iniciar la pandèmia, els professionals sanitaris han estat en primera línia. Per a molts
d’ells i elles, l’experiència ha suposat un gran repte, perquè han hagut de fer un gran esforç per
treballar en una situació molt complexa, especialment durant els primers mesos, quan faltaven
els recursos tècnics i humans necessaris per atendre amb garanties els malalts que arribaven
a l’Hospital General. Olga Navarro, coordinadora assistencial de la sisena planta, deia als Relats
en temps de Covid: “Com a infermera, sento que la Covid ha estat gratificant, perquè m’he sentit
realitzada: he cuidat molt més del que ho feia abans, la nostra feina és cuidar i ho he fet molt
perquè les persones necessitaven moltes cures… Amb la Covid, el malalt depèn només de tu.”
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La Covid-19 ha tingut un gran impacte sobre la salut mental (Foto: Griselda Escrigas/El 9 Nou)
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Atenció a la salut emocional
La pandèmia de la Covid-19 ha alterat o paralitzat els serveis de salut mental essencials del
93% dels països del món, segons un estudi de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), mentre
continua augmentant la demanda d’atenció en salut mental. L’estudi, que inclou 130 països,
ha aportat les primeres dades mundials sobre els efectes devastadors de la Covid-19 en l’accés
als serveis de salut mental.
“La Covid ha destapat la importància de la salut emocional, de l’acompanyament, d’una salut
més global, no només física, de la importància del vincle amb les famílies i amb els professionals”, explicava a Relats en temps de Covid de l’Hospital la Raquel Cuevas, cap de la Unitat de
Psicologia. Per donar resposta a les necessitats del moment, la unitat va prioritzar l’atenció a
pacients malalts de covid i als seus familiars, i va comptar amb el suport de l’EAPS Creu Roja,
impulsat pel Programa d’Atenció integral a persones amb malaltia crònica avançada i els psicòlegs de Benito Menni.
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Carolina Serra, la primera persona vacunada de Granollers (Foto: Griselda Escrigas/El 9 Nou)
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Carolina Serra, la primera persona vacunada a Granollers
L’aparició i propagació de la pandèmia de la Covid-19 ha marcat, sense cap dubte, les nostres
vides. Un dels grans reptes de la medicina ha estat buscar en el menor temps possible un vaccí
per fer-li front amb garanties. Després de diversos intents, la societat va rebre amb alegria el
desenvolupament de diverses vacunes. En el cas de Granollers, la primera persona que es va
vacunar va ser Carolina Serra Farrés, de 83 anys. Resident al Centre Geriàtric Adolfo Montañá,
l’àvia Carolina va rebre la primera dosi a principis del mes de gener de 2021. La Conselleria de
Sanitat va iniciar el seu programa de vacunació a les residències de tot Catalunya, especialment
castigades pel coronavirus, i posà especial èmfasi en les persones de la tercera edat i els professionals que els atenien. Iniciat el procés de vacunació, els usuaris i el personal de les residències
de Granollers van rebre la primera dosi en tres setmanes. A l’acte de la primera vacunació de
Granollers van assistir l’alcalde de la ciutat, Josep Mayoral, la delegada de la consellera de Salut,
Mercè Escrig, la portaveu de la vacunació d’Atenció Primària de la Metropolitana Nord, Maria
del Mar Isnard, i la directora de l’Adolfo Montañá, Teresa Riera.
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Els Centres d’Atenció Primària han jugat un paper fonamental en el cribratge
i seguiment dels casos (Foto: Xavier Solanas)
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El personal no assistencial
L’aparició de la pandèmia va servir per visualitzar, més enllà del treball dut a terme pel personal
mèdic i d’infermeria, la gran feina feta a l’Hospital General, i també als CAP i les residències, pel
personal no assistencial. Serveis administratius, de neteja, de manteniment, i totes aquelles
persones que amb la seva feina contribueixen a que els centres sanitaris i les residències puguin
prestar l’atenció social, sanitària i sociosaniària que necessiten les persones que atenen. Terelu
Rodríguez, membre de l’equip de neteja de l’Hospital General, explicava així la seva experiència
a Relats en temps de Covid: “La nostra feina s’ha visibilitzat. La gent ens ha mirat diferent, s’ha
adonat que la neteja és també una part important de la gestió d’aquesta malaltia. S’ha vist que
fem una feina que també és essencial. Al final, però, el més important és fer les coses, cadascú
les seves, però fer-les contenta i feliç. Jo treballo a la neteja i em sento molt contenta! No em
fa vergonya dir que treballo a la neteja, al contrari, me’n sento orgullosa! Em sento una part
important de l’Hospital.”
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L’Hospital ha rebut milers de donacions solidàries (HGG)
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Solidaritat desbordant
Un dels aspectes que la pandèmia de la Covid-19 ha fet palès ha estat la solidaritat demostrada
des d’un primer moment per la societat per tal d’ajudar a pal·liar els seus efectes. A l’Hospital
General, els responsables del magatzem van haver de treballar de valent des d’un primer moment
per rebre el material dels proveïdors i també el que van proporcionar empreses i particulars,
totalment bolcades en aquella causa. Santi Araujo, responsable del magatzem de l’Hospital,
reviu en els Relats en temps de Covid la seva situació: “Els proveïdors no servien i nosaltres havíem
de dir directament que no a les persones que ens demanaven equips de protecció individual
(EPI). (…) I llavors van començar a arribar les donacions. D’empreses, particulars, la xarxa de
costura que es va crear per manufacturar bates plastificades. Tot allò va ser impressionant. Vam
passar d’un sol magatzem –on estem ubicats–, a tenir-ne quatre distribuïts per tot l’hospital;
vam buscar espais on vam poder. Tot això va exigir un sobreesforç molt gran, donar un 200%,
i vaig descobrir coses de la gent que treballa amb mi que em van emocionar molt. Endreçar
les més de 1.700 donacions que van arribar a l’hospital va suposar un esforç afegit i moltíssim
estrès, però també veure una possible solució als problemes de manca de proveïment.”
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Al Parc Torras Villà es va plantar una perera en record de les persones
que ens han deixat durant la pandèmia (Foto: Toni Torrillas)
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Acte en record a les persones que ens han deixat en temps de pandèmia
El 15 de juliol de 2020, l’Ajuntament de Granollers va organitzar al Parc Torras Villà un acte
d’homenatge de la ciutadania en record de les persones que no van poder ser acomiadades
per les seves famílies a causa de les restriccions sanitàries. L’acte, en què van participar diverses
formacions musicals de la ciutat, va ser presidit per una perera silvestre que es va plantar al parc,
a tocar del monument a la sardana, com a record de totes les persones que ens van deixar des
de març de 2020, ja sigui a causa de la pandèmia o en altres circumstàncies, i que no van poder
ser acompanyades com es mereixien a causa de les restriccions motivades per la Covid-19.
Al peu d’aquesta perera, es va col·locar una placa commemorativa de fusta, acompanyada de
la imatge de la secció d’un tronc on es veuen els anells de creixement. Una imatge ideada pel
dissenyador Miquel Llach que vol expressar que “aquest tall és la foto de la vida de les persones
a qui la pandèmia ha segat la vida, com qui talla arbres enmig del bosc. El tall de l’arbre ens
ensenya la vida, els anys que ha viscut, les seves cicatrius.”
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La vacunació massiva, la gran esperança per deixar enrere la pandèmia (Foto: Griselda Escrigas/El 9 Nou)
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Vacunació massiva i noves esperances
Superat el primer any de la pandèmia, els professionals de la sanitat (hospitals, residències i CAP)
van seguir al peu del canó i van participar activament en la vacunació massiva. Granollers va ser
centre de vacunació durant uns mesos de l’any 2021, fet que va permetre, amb la col·laboració
del personal dels CAP de la ciutat, vacunar persones de ben diverses franges d’edat. Finalitzat
aquest període, es va continuar en els centres d’assistència primària, preparats i organitzats
adequadament per proporcionar les dosis que determinen les autoritats sanitàries, en funció de
cada moment i cada circumstància. Immersos en plena crisi sanitària davant l’aparició de noves
variants de la Covid-19, encara en aquest recentment estrenat any 2022, la societat espera que
la comunitat científica trobi una solució definitiva per acabar amb el malson d’una pandèmia
que ara per ara està marcant les nostres vides.
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