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Molt bona nit a tothom... 

 

Les festes de Nadal són a tocar. 

 

I un any més repetim l’exercici 

d’aturar-nos uns moments 

per parlar de Granollers . 

 

Per reconèixer  

l’esforç col·lectiu, 

plural,  

quotidià 

que fa possible la ciutat. 

 

Per parlar de Granollers  

i de la seva gent . 

 

Per identificar  

els valors de la ciutat 

en persones i col·lectius  

de llarga trajectòria  

i profund compromís. 

 

Aquest any:  

un metge,  

una empresa  

i un club esportiu. 
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En temps tan complexos.  

Tan difícils.  

Tan durs...  

necessitem referents...  

 

Persones que estimen la seva feina,  

que estimen la seva ciutat... 

 

Gent treballadora.  

Gent anònima en molts casos.  

Gent amb vocació de servei públic...  

Gent que pensa amb els altres... 

 

Gent i ciutat.  

Granollers i granollerins.  

Però, 

deixeu-m’ho dir també  

en aquest acte. 

 

Més de 6000 persones aturades  

a la nostra ciutat. 

 

Hem de tenir sempre present  

aquesta dada. 
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També avui. 

 

Hi ha gent,  

hi ha famílies 

que ho estan passant  

molt malament. 

 

Que han perdut la feina,  

l’habitatge i a vegades  

l’esperança.  

 

El 2012 no ha estat un bon any. 

 

Però n’estem convençuts. 

 

Quan l’economia s’esquerda,  

cal confiar  

en la força de la gent. 

en l’empenta de la societat. 

 

En la capacitat d’una ciutat,  

d’un país  

de travar complicitats. 

 

De generar xarxa. 
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De cobrir els buits  

amb més convivència,  

més civisme,  

més solidaritat. 

 

L’empenta d’una ciutat viva,  

dinàmica ,  

emprenedora,  

que confia en la seva força. 

Malgrat tot. 

 

Que sap sumar.  

 

Fer equip. 

 

I d’això parlem avui.  

 

De gent especialment compromesa. 

 

De ciutadans  

especialment emprenedors.  

 

De persones  

que han dedicat la seva vida  

al treball en equip. 
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I és amb aquests valors  

que construirem  

un nou futur. 

 

Valors que representen  

les persones i institucions  

a les que acabem de lliurar  

la medalla de la ciutat. 

 

El doctor Campos,  

l’esport club Granollers i  

Estabanell Energia  
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DOCTOR CAMPOS 

 

Si pregunten com és  

el doctor  Campos,   

els qui el coneixen bé  

els diran que és una persona  

• discreta,  

• un treballador incansable,  

• íntegre,  

• de grans conviccions  

• i generós.  

• Un apassionat de la seva 

professió:  la Medicina.  

• Un metge amb vocació de 

servei, 

• proper al malalt  

• i a la seva família, l'aspecte que 

més el gratifica.  

• Un home tranquil 

• Que sap escoltar 

• D’esperit jove 

• Compromès 

• I amb un bon sentit de l’humor 

 

Fa més de 47 anys que va començar  

el seu camí professional  

a la nostra ciutat.  
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Principalment des de l’Hospital.  

Creixent amb ell i fent-lo créixer.  

 

També a l’hem trobat  

a la majoria  

de projectes sanitaris de Granollers  

• la Policlínica,  

• la Mútua del Carme 

• el Centre d’assistència Primària 

Vallès Oriental  

O col·laborant   

durant una llarga etapa  

en l’Esport Club Granollers, 

  

També amb altres entitats de la Ciutat.  

 

Segueix mantenint,  

des de llavors,  

el mateix esperit desinteressat  

de servei pels altres. 

 

Sempre ha exercit la medicina  

des de la barrera,  

amb una tasca intensa i callada  

ben lluny del reconeixement personal. 
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Posant sempre en primer lloc  

el nostre Hospital. 

On ha desplegat  

bona part de la seva carrera.  

 

Ho ha fet sempre sumant. 

Amb coneixement. 

Amb habilitat i prudència.  

 

La seva manera de fer  

l’ha convertit en un especialista  

doctorat en la vida. 

En un professor de professors.  

En un savi.  

I el que és més difícil, 

en un savi humil.  

 

Amb esforç i tenacitat  

va contribuir a l’establiment,  

creixement i especialització  

de l’Hospital de Granollers 

ajudant a convertir-lo  

en el referent assistencial  

de la Comarca  

que és avui.  
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Va crear el servei de cirurgia general  

i de l’aparell digestiu  

a l’any 1980  

i en va ser el seu director  

durant 20 anys.  

 

Un home que ha fet equip. 

 

Per progressar, col·lectivament. 

Obert  permanentment  

a la innovació. 

Tècnica i científica. 

Amb aportacions metodològiques  

que avui són patrimoni de la ciutat. 

 

El seu impuls va ser clau  

per convertir  

l’Hospital de Granollers  

en Hospital Universitari . 

 

Gran docent del dia a dia,  

ha destacat pel seu afany  

inesgotable  

pel treball acadèmic. 
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En el seu servei s’han format  

nombroses generacions de cirurgians  

repartides avui arreu del país. 

 

Amb ells ha conviscut,  

els ha transmès  

el seu coneixement i experiència  

 

El Dr. Campos  

és un metge  

que va triar el nostre hospital  

per implicar-s’hi activament. 

Amb el Centre.  

Amb la Ciutat  

i amb les seves persones.  

 

Ha volgut acostar la medicina  

a la gent 

a través de les conferències  

de l'Aula de la Salut  

de la qual en va ser l’impulsor  

i que enguany  

celebren el seu desè aniversari.  
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Una mostra més  

de la importància que per a ell té  

la docència i l’educació  

com a camí per l’excel·lència  

i la qualitat.  

 

Un autèntic “home del Renaixement”,  

que gràcies a la seva sensibilitat,  

intel·ligència i humanitat,  

excel·leix en tots els camps.  

 

Un home de família  

que va decidir que   

Granollers  

era la seva ciutat.  

Per créixer com a metge  

i com a persona. 

 

Al costat de la Juli, la seva dona. 

 

S'ha jubilat  

però continua actiu.  

 

Un exemple:  

Segueix col·laborant  

amb Oncovallès.  

Ajudant als malalts amb càncer.  
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Actiu. 

Ben actiu. 

 

Regalant-nos  

tota l'experiència acumulada.  

I tota la seva humanitat.  

Dues riqueses  

de les que no podem prescindir.  

 

Tenim molt a agrair, al doctor Campos.  

Fa bo el nostre Hospital,  

la nostra Sanitat  

i la nostra Ciutat. 

 

Dr. Campos, moltes gràcies. 
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Esport Club Granollers 

 

Els cent anys  

que complirà el 2013  

l'Esport Club Granollers  

són cent anys  

d'història de molta gent.  

 

D’esportistes.  

 

També d'aficionats  

i directius.  

 

Els que ja tenim una edat  

i hem viscut en un món  

sense televisió  

–amb futbol a cada instant-  

ni internet,  

ni xarxes socials,  

recordem bé els diumenges d’esport  

a la nostra ciutat.  

 

Al migdia balonmano.  

A la pista del carrer Tetuan.  

I la tarda futbol,  

per veure el primer equip.   
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A dos quarts de cinc,  

després de dinar.  

El camp ple  

i els jugadors de casa,  

o dels voltants.  

 

L'esport,  

el futbol,  

esdevenia un espai imprescindible  

per a la relació social.  

 

Per conèixer,  

per parlar,  

per distreure’s.  

 

Allà vam viure  

moments absolutament apassionants  

i equips fabulosos.  

Com el juvenil  

que va disputar una semifinal  

del Campionat d'Espanya  

contra el Real Madrid  

amb jugadors com  

• Ortuño,  

• García Pey,  

• Rodri, Martí,  

• Barnils,  

• Ochoa...  
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Tota una generació excepcional.  

 

Dos d’ells:  

• l’Ochoa  

• i l’Ortuño,  

van ser els dos primers olímpics  

de la nostra ciutat.  

Mèxic 68. 

 

Era quan en el primer equip  

hi corria per la banda  

un extrem menut i ràpid:  

En Vega.  

Centrava per buscar les rematades  

d’en Julian. 

Aquell davanter centre  

que podíem trobar sota la Porxada  

fent de peixater.  

 

D’això fa ja cinquanta anys!!! 

Eren altres temps.  

I tot era més proper. 

 

Molts granollerins i granollerines  

tenim una història  

lligada al camp del carrer de Girona. 
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Aquest ha estat  

un espai de convivència,  

de construcció de ciutadania.  

 

Molta gent s'ha format  

en aquest camp.  

Com a esportistes.  

També com a persones.  

 

Milers de nois han fet  

en els seus vestidors  

l’amistat que els ha acompanyat  

tota la vida.  

 

Jo també. 

 

Allà hi vaig fer  

els meus millors amics.   

Allà vaig trobar  

personatges excepcionals. 

 

Com en Josep Arenes.  

Un dels meus entrenadors.  

Un dels entrenadors dels meus fills. 

L’entrenador de centenars i centenars  

de granollerins.  
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Persones que convertien el vestidor  

en una aula,  

En un lloc per l’educació.  

 

Allà vaig aprendre a valorar  

la força de l’equip.  

La responsabilitat de treballar junts.  

De compartir projectes.  

De ser solidari.  

De respectar al company.  

I a l’adversari. 

 

L’Esport Club   

ha estat també  

un club d’èxit esportiu. 

 

Són molts els jugadors  

que han anat creixent  

fins arribar a l’elÍt.  

A la professionalització.  

A les màximes categories. 

A equips punters del nostre país  

o a la internacionalitat.  

 

Una gran escola de futbolistes. 

  



18 Lliurament medalles de la ciutat – 14/12/12 

 

Quants clubs poden presumir  

d’haver format un campió olímpic  

com el Toni Gimenez?  

 

O internacionals de la talla  

de Sergi Barjuan  

o Gerard López?. 

 

L’Esport Club es el degà  

de l’esport granollerí.  

 

Però també ha estat el motor  

que ha impulsat el naixement  

d’altres esports a la nostra ciutat.  

 

El camp del carrer de Girona  

va ser on va néixer  

el bàsquet a la ciutat,  

com a secció del futbol.  

 

I on el Club Atlètic Granollers  

va començar a caminar  

de la mà de l'Agrupació Excursionista.  

 

També l'handbol a onze  

es jugava en aquest camp,  

durant una bona colla d'anys.  
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El  centenari del club  

és un bon moment per aturar-se,  

fer balanç  

i agrair  

a totes les juntes directives  

i a tota la massa social del club  

la feina feta.  

I parlant de directius i aficionats,  

deixeu que em pregunti:  

algú ha vist tants partits  

de l’esport club com en Pere Moyano? 

 

Balanç i agraïment. 

També  moment  

per mirar endavant.  

 

La ciutat necessita  

de la força  

de les seves entitats  

per construir el futur. 

 

Gràcies a cadascuna de les persones 

que durant aquest 100 anys  

ha fet possible la gran  família  

de l’EC. Granollers 
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Estabanell Energia 

 

Estabanell Energia ha estat i és  

una companyia precursora. 

  

Ja ho va ser quan la família Estabanell  

va decidir viatjar a l'estranger  

a principis del segle XX  

per esbrinar què era  

i com funcionava  

l'electricitat.  

 

L'escassetat del subministrament  

energètic d'aleshores  

va fer que la companyia  

decidís generar  

la seva pròpia energia  

per abastir l'empresa tèxtil  

Estabanell y Pahisa.  

 

L'excedent en la producció d'electricitat 

 és el que va fer possible  

que el 1912  

Estabanell y Pahisa  

guanyés un concurs públic  

per portar l'enllumenat a Granollers.  
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Va arribar el 1913  

coincidint amb la Festa Major.  

 

Granollers va tenir la sort  

de ser una de les primeres ciutats  

amb enllumenat fix,  

sense interrupcions  

en el subministrament.  

 

No cal dir com va ser d'important, 

aquest fet. 

 

I el salt qualitatiu que va significar  

per indústries,  

comerços  

i habitatges  

poder disposar  

de subministrament elèctric.  

 

Des d'aleshores Estabanell  

ha mantingut  

la seva política inversora en el territori. 

No només a Granollers. 

També a totes les comarques  

on presta servei. 
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I ho fa amb un estil propi. Singular. 

Des de la proximitat, 

des del compromís amb la ciutat.  

 

Amb una permanent vocació de servei.  

 

Apostant sempre pel diàleg  

i per l’acord. 

 

Ho va deixar marcat en el codi genètic 

de l’empresa  

en Francesc Estebanell i Demestre  

 

Vaig tenir la sort  

de compartir projectes amb ell.  

 

El més engrescador,  

el més especial: 

el soterrament de línies elèctriques  

en la primera gran operació  

de peatonalització.  

Fa ara quinze anys.  

 

O la construcció  

de la nova estació transformadora 

a Llerona. 
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Millora dels serveis.  

Millora del paisatge urbà.  

Mirar enlaire i veure el cel  

sense fils. 

 

Millora de la qualitat urbana.  

Millora de la qualitat de vida. 

 

Col·laboració público-privada.  

 

La manera d’avançar.  

 

Estabanell  

va ser dels primers a entendre-ho.  

A proposar-ho.  

A practicar-ho.  

 

Estabanell Energia, 

s'ha caracteritzat per modernitzar  

de forma constant  

infraestructures i serveis.  

Fent servir l’última tecnologia  

per oferir una millor resposta  

als seus clients.  
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N’és un exemple  

el Centre d'Operacions de la Xarxa, 

amb seu a Granollers.  

 

Permetrà avançar  

cap a un model de xarxes intel·ligents,  

que modificarà l'actual sistema elèctric  

i la relació amb l'usuari final.  

 

Una aposta de futur  

d'una empresa  

fortament arrelada al territori. 

 

Una petita empresa  

que comparteix mercat  

amb monstres de l’energia.  

 

Amb un avantatge competitiu:  

la qualitat del servei.  

L’agilitat en la solució dels problemes.  

 

Fruit de la seva visió estratègica.  

 

També fruit de la qualitat  

dels seus treballadors.  

Que viuen intensament la ciutat. 
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Un altre dels fets remarcables  

ha estat i és  

el seu compromís mediambiental.  

 

Quan s'ha actuat  

per instal·lar  

una infraestructura elèctrica  

s'ha fet  

mirant d'integrar el paisatge. 

 

També apostant  

per les energies renovables,  

en aquest cas a l'Amèrica Llatina. 

 

Amb estratègies vinculades  

a la cooperació pel desenvolupament. 

 

També trobem a Estabanell  

en la vessant solidària.  

 

És l’expressió  

d’un forta responsabilitat corporativa. 

 

Que s’expressa també  

amb l’ important retorn  

que fa la companyia   

en els territoris on està implantada.  
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Un retorn en forma  

de patrocini i mecenatge  

en projectes culturals,  

esportius,  

educatius,  

que contribueixen al progrés social,  

i a la qualitat de la ciutat. 

 

No cal anar més lluny.   

 

Aquest Teatre-Auditori  

i l’Orquestra de Cambra  

de la nostra ciutat  

tenen molt a agrair 

a Estabanell. 

 

Cent anys de llum a Granollers. 

 

Cent anys d’Estabanell a Granollers. 

 

Una empresa més jove que mai. 

Que inverteix,  

que innova. 

 Arrelada al territori. 

 Compromesa amb el territori. 
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En temps difícils,  

un bon exemple  

de com s’ha de treballar  

per recuperar l’economia  

del nostre país. 

 

Gràcies Estabanell  

per tant anys de bona feina. 
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Una persona,  

una entitat  

i una empresa  

han merescut  

aquest any  

el reconeixement públic  

per haver contribuït  

a fer de Granollers  

una ciutat millor.  

 

A totes elles  

el nostre  

agraïment i felicitació  

per la feina feta. 

 

Molt bona nit. 

 

(CONVIDA ALS MEDALLISTES I ALS 

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS 

A PUJAR L’ESCENARI PER LA FOTO) 


