
Molt bona nit a tothom.

Últim  divendres 

abans de les festes de Nadal.

Fred al carrer. 

Caliu i emoció 

a la sala gran del Teatre-Auditori.

Aquesta és ja 

una data marcada 

en l’agenda de la ciutat.

Avui, parlem de Granollers.

Avui, parlem de la gent de Granollers.

I ho fem amb paraules senzilles, 

però plenes de força.

La força d’una ciutat 

que sap mirar el futur 

amb decisió.

Que no s’espera. 
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Que vol avançar.

Que marca el seu camí.

Ho fa,

ho fem,

quan les coses van bé. 

Quan el vent bufa a favor.

Però també ho sap fer,

ho sabem fer,

en moments difícils.

Com els que vivim avui.

Ho sabem. 

Vivim temps de canvis. 

Busquem nous camins. 

Noves respostes 

a preguntes noves. 

I cal que ho fem 

serenament. 

Junts. 
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Sense distàncies. 

Sense barreres. 

Amb la il·lusió de compartir 

el projecte 

de construir 

una ciutat millor. 

Una ciutat més justa. 

Més solidària. 

Amb la confiança 

en l’esforç conjunt 

per obrir 

noves perspectives.

La seguretat 

d’una ciutat madura. 

De qualitat

Una ciutat que vol 

aprendre cada dia.
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I que sap 

que el plural 

és millor 

que el singular.

El nosaltres 

és millor 

que el jo.

Els projectes col·lectius 

millor 

que els projectes individuals.

Però que també sap 

que és 

cada home, 

cada dona 

qui 

amb la seva empenta, 

amb la seva força, 

amb la seva mirada, 

amb la seva singularitat, 

amb els seus somnis,

amb els seus neguits, 

amb les seves certeses, 

amb els seus dubtes, 
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cada home, 

cada dona 

qui basteix 

l’engranatge comú 

d’una societat 

cada vegada més complexa . 

Més polièdrica.

La ciutat és la gent. 

Tota la gent.

I en la construcció quotidiana 

de la ciutat, 

hi ha persones, 

hi ha entitats 

a les que tots plegats 

els reconeixem 

un paper singular.

Per les seva trajectòria.

Pel seu compromís cívic.

Per la seva capacitat 

de transmetre valors.
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I és bo 

que la ciutat reconegui la feina 

de la seva gent, 

de les seves entitats.

Efectivament. 

És l’hora del reconeixement.

I de l’agraïment.

També de l’emoció.

Ha estat per mi un gran honor 

haver donat 

la medalla de la ciutat 

a dues persones 

que han deixat un vuit  immens. 

L’Antoni Botey. 

El Carles Riera.

Com ho ha estat, lliurar-les

a la Dolors Lamarca 

i a l’Agrupament Escolta 

i Guia Sant Esteve de Granollers.
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Trobem a faltar l’Antoni Botey

Parlar de l’Antoni Botey 

és parlar de caliu, 

és parlar d’amabilitat, 

és parlar de capacitat 

de relació amb les persones, 

és parlar de compromís amb la ciutat.

És parlar 

d’una llarga trajectòria 

d’implicació 

a la vida cultural de Granollers. 

Com a organitzador 

de la Fira de l’Ascensió.

Com a motor 

de la Festa Major, 

durant molts anys.

Implicació, també, en l’esport. 

Al futbol. 

I especialment a l’handbol. 
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Com molta gent de la nostra ciutat 

va contribuir a fer 

del Balonmano Granollers 

aquest signe d’identitat 

del que ens sentim tan orgullosos. 

Home de la ciutat, 

genuïnament granollerí

Home de la ciutat 

i home de la cultura.

A finals dels setanta 

va emprendre una aventura singular:

Obrir una galeria d’art contemporàni 

a Granollers.

Eren temps difícils.

De profunda crisis econòmica. 

I just a l’inici 

d’una incerta democràcia.

No era fàcil la comesa.

Hi havia apostes més segures
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Per exemple, 

instal·lar-se  a Barcelona 

on es concentraven 

els circuits de difusió

del mercat de les arts.  

Ell,

va optar, 

com sempre, 

per la seva ciutat, 

i va instal·lar la galeria 

a Granollers.

Va ser valent. 

I sempre amb el suport

de la seva família:

de la Rosa 

i del seus fills, 

va fer una aposta decidida 

per l’art contemporani. 

Per la cultura. 

AB ens va acostar 

l’obra d’artistes d’avantguarda 

de primer nivell. 
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També ens va fer conèixer 

nous valors. 

Especialment 

artistes vinculats 

al nostre entorn. 

La seva galeria va esdevenir 

un autèntic motor cultural 

que programava, també, 

conferències i concerts. 

Des de la Galeria AB, 

Granollers va créixer 

culturalment.

La promoció i la difusió 

de les arts plàstiques 

a la nostra ciutat 

han tingut,

en les seves sales, 

un actiu fonamental.

Home de consens, 

L’Antoni Botey, 

ha buscat 

en tots els seus projectes 

la força de la suma. 
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El saber conciliar interessos, 

i per això va ser capaç 

de jugar un paper clau 

en l’estructuració 

dels galeristes del nostre país.

La creació del Gremi 

de Galeries d’Art de Catalunya.

L’impuls de Fires 

tan rellevants com Artexpo, 

porten, 

indubtablement,

la seva empremta.

Aquest és l’Antoni Botey:

Un home de llarg recorregut 

al servei de la ciutat.

Al servei de la cultura.

Apassionat per l’art. 

Enamorat de Granollers.

Una ciutat que el recorda.

Una ciutat que el troba a faltar.

Gràcies Antoni Botey 
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A la Dolors Lamarca, 

la vaig conèixer als anys vuitanta, 

a principi dels vuitanta. 

Quan jo era director 

de l’Escola Municipal del Treball, 

i ella era la responsable de biblioteques 

del Govern de la Generalitat. 

Va venir a Granollers 

per mirar d’instal·lar 

de manera experimental

una biblioteca escolar 

a l’Escola Municipal del treball. 

Va ser la biblioteca 

que vam conèixer 

durant uns anys 

com la Biblioteca Joan Camps, 

adreçada 

a la nombrosa població escolar, 

del carrer Roger de Flor.
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Em va sorprendre

la força, 

l’empenta

i la professionalitat 

d’aquesta granollerina 

que per raons generacionals 

jo no coneixia. 

I he pogut seguir 

la seva trajectòria professional: 

impecable! 

He pogut seguir, també, 

aquesta darrera etapa 

a la Biblioteca Nacional de Catalunya. 

Dolors Lamarca, avui, té 

sota la seva responsabilitat 

el dipòsit, 

la preservació 

i la difusió 

de l'importantíssim fons 

de la Biblioteca Nacional de Catalunya. 
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L'obra de granollerins insignes 

com el mestre Ruera 

o l'historiador i heraldista 

Francesc Tarafa 

es conserven 

en aquesta institució. 

La Dolors 

ha abocat 

en la Biblioteca de Catalunya 

la seva dilatada 

experiència professional 

que va es va iniciar 

a la Universitat de Barcelona.

La seva feina de concentració

de les diferents biblioteques 

i de simplificació dels catàlegs 

van obrir una nova etapa

a la universitat.

És una dona enèrgica,

amb gran capacitat de gestió.
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Ho ha acreditat 

en totes les responsabilitats 

que en la seva llarga trajectòria

ha assumit.

Innovadora, 

és avui 

una de les promotores 

de la relació entre 

les noves tecnologies 

de la informació i la comunicació, 

i el fons bibliogràfic. 

Parlem 

de digitalització de continguts 

i de difusió a través de la xarxa. 

En definitiva, 

de posar a l'abast de tothom 

noves eines 

per al progrés 

personal i 

col·lectiu, 

i fer que la Biblioteca de Catalunya 

sigui cada vegada

més oberta a tothom. 
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La Dolors Lamarca 

és una granollerina 

que ha jugat 

i juga 

un paper central 

en la preservació 

i la difusió 

de la cultura catalana.

Gràcies Dolors.
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En  Carles Riera 

és el músic 

de la seva generació 

que més ha aportat a Granollers.

 

L’Escola Municipal de Música 

que tenim avui 

no es podria entendre 

sense els vint-i-cinc anys 

de lideratge del Carles. 

Innovador. 

Creatiu.

Va obrir nous camins.

Va convertir l’escola 

en Conservatori.

Amb ell,

l’Escola va créixer 

quantitativament 

i qualitativament.
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Sense el Carles Riera

no es podria entendre 

la força dels projectes musicals 

de la ciutat de Granollers. 

No es podria entendre 

que la ciutat gaudeixi 

d’una Orquestra de Cambra, 

No es podria entendre 

la llarga trajectòria 

del Festival Internacional de Música 

i algunes de les seves 

conseqüències: 

Per exemple,

la programació musical estable 

que vivim 

any rera any 

en aquest Teatre Auditori.

No es podria entendre 

la gran quantitat de músics 

d’alta qualitat 

que han sorgit  

del nostre conservatori, 
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de la nostra Escola Municipal de Música, 

renovada pel Carles,

seguint l’estela 

d’un dels seus mestres: 

en Josep Maria Ruera.  

En Carles ha estat 

el millor actiu 

per l’educació 

i la divulgació musical 

a Granollers 

en les darreres dècades.

Però ha estat, també, 

un personatge 

de rellevància nacional 

com a pedagog. 

El Conservatori del Liceu,

la Fundació La Caixa,

són algunes de les institucions 

en les que en Carles 

ha marcat itinerari. 

Decisivament 
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Músic pedagog. 

Pedagog músic.

El so del seu clarinet. 

El so dels seus instruments 

s’ha sentit arreu del món. 

Amb els millors companys.

Tots el reconeixem 

com un gran professional

Però sobretot, 

reconeixem i enyorem 

la seva qualitat humana.

La seva mirada 

neta 

i amable.

Una mirada 

que somreia amb franca harmonia 

amb els seus llavis.

Enyorem 

la seva capacitat de treball. 

Incombustible.
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La seva passió 

pel coneixement.

Per compartir 

el coneixement.

La seva formació enciclopèdica 

que oferia 

senzilla i generosament.  

Les seves fantàstiques dissertacions 

a cada xerrada, 

a cada conferència, 

a cada concert, 

a cada conversa.

Tots hem après 

tantes coses 

escoltant la seva veu 

suau 

i tranquil·la.
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En Carles. 

Un gran comunicador 

que sabia adaptar 

el seu discurs 

a la gent que l’escoltava. 

Es feia entendre. 

Sempre. 

L’enyorem 

i el rellegim.

Escoltem la seva música.

Agraïm el seu llegat.

Aquest llegat immaterial 

que es ja una part 

de l’empremta vital de Granollers. 

També el valuosíssim 

llegat material, 

fruit del rigor intel·lectual 

i de milers de quilometres recorreguts 

pels 5 continents

en el permanent viatge del Carles 

a la recerca de la qualitat. 
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a la recerca de la bellesa. 

Un llegat que l’Esperança, 

l’Anna i el Ferran 

han volgut que fos públic.

Els ho agraïm.

El recordem,

L’enyorem

 

I fem nostres els seus projectes. 

Les seves idees.

Per seguir construint 

l’escola que somiava.

Per avançar 

en el projecte musical de Granollers. 

Tenim una responsabilitat col·lectiva: 

convertir els seus somnis en realitats. 

En sabrem? 

Gràcies Carles
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Els Escoltes de Granollers, 

van néixer l’any 1958. 

Temps durs. 

Temps de foscor. 

De forta repressió. 

A l’empara 

del moviment escolta de Catalunya, 

un grup de persones 

vinculades a l’Escola Pia, 

varen decidir buscar 

espais de llibertat. 

Amb la natura com argument. 

Amb la fidelitat al país 

com a valor. 

Un país que calia reconstruir 

des de la nostra identitat nacional, 

en aquells temps negada i perseguida. 
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Vaig tenir la sort

de ser escolta. 

Vaig ser llobató. 

A la meitat dels anys seixanta.

Recordo bé 

les caminades de cada diumenge 

fins el bosc de Can Prat. 

Aquell itinerari 

que sabíem de memòria. 

Sortir de l’Escola Pia 

ben d’hora. 

Creuar la zona de l’estació 

i resseguir un camí 

que s’enfilava suaument 

per la serra de llevant 

fins que ja, 

baixant,

visualitzàvem el bosc i la casa. 
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Buscàvem la mina 

per refrescar-nos 

abans de començar els jocs 

que ens proposaven 

la Cecília i la Roser. 

L’Aquela i la Baloo. 

Apreníem a treballar en equip 

buscant la cohesió de la sisena. 

Començàvem a entendre 

la importància de la suma. 

De fer les coses junts. 

Amb l’esforç 

de cada un de nosaltres, si, 

però buscant les complementarietats, 

les sinèrgies.

Recordo bé

les excursions més llargues 

que fèiem cada mes. 

I els campaments. 
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L’espai on apreníem 

a comprometre’ns 

amb el nostre paisatge, 

amb la nostra terra. 

Els moments 

en els que ens sentíem 

part indestriable 

de la natura. 

L’instant de compartir silencis. 

De meravellar-nos 

amb la bellesa 

d’una posta de sol. 

De sentir 

la força dels elements 

al bell mig d’una tempesta. 

De notar com creixíem. 

Per dins i per fora.

I creixíem en català 

en un país marcat 

per la nit del franquisme.
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Recuperàvem amb constància 

i sense estridències 

les nostres coses 

i el nom de les nostres coses. 

Imperceptiblement. 

Serenament.

Més endavant

amb la recuperació de les

llibertats democràtiques

l’escoltisme

ha seguit marcant camí

Els escoltes han ajudat 

a bastir aquesta ciutat 

compromesa amb 

l'educació en els valors. 

Ho hem dit moltes vegades, 

l'educació és l'eix bàsic 

que transforma 

la ciutat.
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i l'Agrupament Escolta, 

com a entitat 

ben arrelada a la societat granollerina, 

hi ha tingut 

i hi té 

un paper destacat. 

Gràcies a la filosofia dels escoltes, 

moltes persones 

han après a comprometre's, 

a treballar en equip, 

a aconseguir fites 

a través del voluntariat. 

Des de l’escoltisme 

es treballa activament 

perquè creixin 

homes i dones 

arquitectes 

del seu propi futur. 

Nois i noies 

que han après, 

junts, 

a conèixer i estimar 

la ciutat i el país. 
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En definitiva, 

a fer una societat millor. 

Gràcies 

als centenars de granollerins

que han fet possible

el moviment escolta

durant aquests més de 50 anys.

Especialment

als seus fundadors

a als seus dirigents

Moltes gràcies
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Les tres persones i l'entitat 

que reben 

la Medalla de la Ciutat 2010 

tenen en comú 

una estreta relació 

amb la cultura i l'educació.

Amb el civisme.

Uns pilars bàsics 

que ens ajuden a avançar 

com a comunitat. 

A tots, 

el nostre reconeixement, 

agraïment 

i felicitació.

I a tots vosaltres, 

gràcies per acompanyar-nos.
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