
Bona nit

Tornem a ser a tocar de Nadal. S’acaba l’any. Un any dur. Complicat. 
Un  any  exigent.  Per  la  ciutat  i  pel  país.  Que  hem  afrontat 
col·lectivament amb la convicció de la força de Granollers. De la gent 
de Granollers. Dels projectes de la ciutat. Un any que tanquem per 
cinquena vegada amb aquesta acte singular que acabem de viure. Ho 
hem convertit  ja  en  un  costum.  En  un  bon  costum,  ben  arrelat, 
present en el calendari granollerí. Marcat com una cita esperada. En 
un hàbit saludable. És bo que la ciutat reconegui la feina de la seva 
gent. De tota la seva gent. És necessari recordar que la ciutat és un 
projecte col·lectiu.  Cada mirada,  conversa,  o  passeig,  la  vesteixen 
amb una textura pròpia. Irrepetible. Us ho deia l’any passat: són els 
petits gestos, les accions més quotidianes, que omplen de sentit la 
ciutat.  Que li  atorguen caràcter.  Que la  fan única.  Diferent.  Petits 
gestos  que ens  fan  grans  ..com a comunitat..  si  som capaços  de 
portar-los  pel  camí del  civisme,  de la cohesió,  del  respecte,  de la 
solidaritat, del diàleg. Petits gestos que, sumats, ens fan millors com 
a societat. 
I a Granollers, hi ha persones, que a partir de les seves conviccions, 
del seu compromís cívic, dels seus valors, del seu treball, de la seva 
empenta,  hi  han contribuït  d’una manera especial.  La majoria són 
persones anònimes. Que passen de puntetes. Sense fer soroll. Però, 
que han fet possible la construcció del ric teixit associatiu de la nostra 
ciutat.  Destil·len  complicitat  en  la  seva  mirada.  I  generositat.  A 
d’altres, els hi sabem tots el nom i el cognom. I la trajectòria. 
Ara és l’hora del reconeixement. De l’agraïment. A unes persones i a 
una entitat de llarg recorregut. De dilatada trajectòria. Gent,  bona 
gent, que hem vist a primera fila durant dècades.

Ha estat, per mi, un honor haver donat avui la medalla de la ciutat a 
Josep  Arenas,  Feli  Miyares,  M.  Rosa  Clusella,  Lluïsa  Salvador  i  a 
l’Escola Pia de Granollers. 
Algú ha passat tantes hores al camp de futbol del carrer Girona com 
en Josep Arenas? Segur que no. Qui del món del futbol no coneix el 
Josep Arenas? Ningú. En Josep és una part essencial de la història de 
l’esport Club Granollers dels darreres quaranta anys. De la història de 
veritat.  Aquesta història que sovint no s’explica.  Que s’escriu amb 
lletra menuda. Discretament. Sense fer soroll. Gairebé caminant de 
puntetes.  L’Arenas ha estat  un home de club.  Fidel  als  colors  que 
estima. Fidel a la seva gent. Fidel a la seva ciutat. Humil i constant. 
Compromès  amb el  futbol  base.  Amb la  formació  dels  nois  de  la 
pedrera. I sempre ho ha fet educant. Es tracta d’aprendre a jugar a 
futbol.  De millorar  tècnica i  tàcticament.  Però sobretot  de millorar 
com a persona. D’entendre,l’esport, el futbol, com a instrument de 
creixement personal.  D’adquisició de valors.  D’hàbits: el  treball,  la 
solidaritat, la pertinença a un grup, la visió col·lectiva de les coses, 
l’esforç,la responsabilitat… 
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Això,  durant  més  de  40  anys.  Dia  a  dia.  Setmana  a  setmana. 
Construint  ciutat  i  ciutadania  des  de  la  convicció  d’un  home  bo. 
Senzillament. Mestre de futbolistes. Mestre de persones. Explicant-se. 
Parlant.  I  escoltant.  Això  si:  l’Arenas  faltava  a  alguns  partits. 
Especialment a l’agost i al setembre. Època de festes majors. Fidel 
també a la música, canviava la banqueta, pel fiscorn. I el camp de 
futbol, per la plaça acompanyant, amb la seva cobla, La Laietana,una 
ballada de sardanes. I és que de cop i volta descobríem que l’Arenas 
també  era  músic!!!  I  amb  sorpresa  repassàvem  la  seva  llarga 
trajectòria.  Un  bon  músic  en  terra  de  músics,seguint  l’estela  del 
Mestre Ruera. Jo el vaig conèixer abans de tot això. A can cabot, al 
carrer Corró. Linotipista. M’agradava veure com treia una tirallonga 
de lletres de ferro d’aquella estranya màquina. 
El món de la impremta és el  seu món professional. I  corrector de 
català  quan  encara  no  s’ensenyava  el  català.  La  feina  quotidiana, 
l’esport, el futbol, la música. I Granollers, la gent de Granollers, han 
omplert la vida d’un home bo. D’una persona que ha estimat i que 
s’ha fet estimar. Un exemple per a tots. Gràcies Josep Arenas.

Ahir  vàrem  inaugurar  el  nou  centre  d’interpretació  del  Granollers 
medieval. Pedres, història, ciutat. Ben a prop d’indrets, d’espais que 
la  Feli Miyares i el Josep Estrada, van excavar. Van investigar. Van 
documentar.  Ahir  obríem un nou equipament  construït  a  partir  de 
bocins de vida de gent com l’Estrada i de la Feli. Apassionants per 
l’arqueologia. Apassionants per la historia. Per identificar els orígens 
de la seva ciutat. Per explicar millor el seu país. La Feli!!! una dona 
avançada al  seu temps.  D’idees  clares.  Formulades amb precisió  i 
amb serenitat. Amb independència. Deixeu-me que utilitzi les seves 
pròpies paraules. Mireu, 1973, un article sobre el paper de la dona en 
la societat: “no podem acceptar, de cap manera, que de 569 tècnics 
només 58 siguin dones, que de 99 metges només 6 pertanyin al sexe 
femení, que de 309 advocats col·legiats només una sola sigui dona,  
que en farmàcia, -que sembla la carrera femenina per excel·lència- 
també  hi  estiguin  en  desavantatge  6  a  4,  i  que  en  les  feines 
administratives -on la participació femenina és proporcionalment més 
alta-, 684 d’un total de 1.630, la gran majoria estigui classificada en 
les categories més baixes.” Escrit l’any 1973!!! Paraules de dona que 
parlen  de  la  dona.  D’un  feminisme  intel·ligent  i  documentat.  Una 
aposta per la igualtat entre home i dona. Un text que no ha perdut 
vigència.  Us  convido a  resseguir  els  escrits  de la  Feli  que podreu 
trobar escampats per diverses publicacions locals. Val la pena. Són un 
bon reflexe d’un itinerari llarg, prolífic i generós per la ciutat. Per les 
seves  entitats.  Activíssima  membre  de  l’Agrupació  Excursionista 
Ponent  del  Centre  d’Estudis  de  l’Associació  Cultural.  Present  en 
diferents etapes del Museu. Vivint intensament la cultura i la societat 
de  Granollers.  Ahir,  avui  i  demà.  Incansablement.  Estudiant 
constantment.  Aprenent  constantment.  La  Feli  té  passió  pel 
coneixement. Una passió que segueix conreuant cada dia de la seva 
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vida. I que ha transmès al seu entorn familiar. També, no ho oblidem, 
professional  de  primer  nivell  com  assessora  fiscal.  He  vist  amb 
l’expectació  que  seguia  darrerament  el  debat  sobre  la  llei  de 
successions. “-S’acosten moments de canvi en el sistema fiscal. I jo 
els vull conèixer- em deia”. No para!!! 
Som molts  els  que  admirem la  seva  llarga  trajectòria.  Les  seves 
aportacions a conèixer millor la nostra història i la nostra societat.La 
seva vitalitat.  La seva constància. La seva empenta. I sobretot,  la 
seva expressió franca i directa. Moltes gracies Feli!!!

La Lluïsa Salvador es pot definir amb una sola paraula. Mestra. La 
Lluïsa és mestra en el sentit més ample, més vigorós, més essencial 
de la paraula. A les aules, però també en la seva acció social i cívica. 
Mestra  en  temps  difícils.  La  Lluïsa  forma part  d'una  generació  de 
mestres molt especial. Una generació que va començar a exercir a 
finals dels cinquanta. En una escola condicionada pels moments més 
durs  de  la  dictadura.  Una  generació  que  va  començar  a  introduir 
noves perspectives en la pràctica pedagògica. Que es va inventar les 
escoles d’estiu. Per construir espais de llibertat. Per construir pas a 
pas  una  escola  nova,  diferent.  Una  escola  renovada.  Una  escola 
catalana. Una generació que amb la democràcia recuperada i amb la 
Generalitat restaurada han anat convertint somnis en realitats. I han 
estat els grans protagonistes en la transformació de l’escola pública a 
Catalunya.  I  en aquest camí hi  hem trobat sempre a la  Lluïsa.  Al 
capdavant.  I  els  que  aleshores  érem joves  mestres  preníem a  la 
Lluïsa i als seus companys com a referència. Recordo a la Lluïsa com 
un dels motors de les Escoles d’Estiu del Vallès Oriental. Innovant. 
Marcant tendència. Creixent i ajudant a créixer a les noves fornades 
d’educadors. Quan calia buscar la formació més enllà de les facultats. 
Quan calia construir  equips per fer de la renovació pedagògica  el 
factor essencial per formar homes i dones lliures. Arquitectes del seu 
propi futur. L’hem vist treballar també a l’escola Sant Esteve. Aquella 
Cooperativa de pares i Mestres. Eren els anys 70. Posant les bases 
per  una  nova  escola  pública  catalana  des  de  la  iniciativa  social. 
L’embrió de l’Escola Salvador Espriu. L’escola de la seva darrera etapa 
profesional. Una escola on hi ha deixat una empremta molt especial. 
La seva escola. Ben segur. Però la Lluïsa segueix a primera linea en el 
món de l’educació.  És la presidenta del  Casal  del  Mestre.  Segueix 
sent un actiu essencial en els moviments de renovació pedagògica de 
la nostra comarca. L'hem vist, també, educant a l'Esplai de Palou, el 
seu poble. I a l'Agrupació Excursionista. Activa, també, políticament, 
aportant la seva experiència i la seva mirada al projecte d'Esquerra 
Republicana  de  Catalunya,  integrant  en  diverses  ocasions  la  seva 
candidatura municipal. 

La Lluïsa té corda encara, molta corda. I la ciutat li agraeix. La seva 
generositat i el seu compromís. 
Gràcies Lluïsa
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Força,  temperança,  constància,  voluntat,  capacitat,  compromís  són 
adjectius que descriuen la Maria Rosa Clusella. La Maria Rosa que 
ens va deixar a principis d’aquest any. Ens sorprenia, la seva facilitat, 
la seva capacitat per convertir en normal cada pas, cada moment de 
la  seva  vida.  Estudiar,  dues  carreres,  treballar,  formar  una  gran 
família, i portar una casa… passejar, anar de compres, triar, remenar, 
llegir, cuinar, … Ella, tot i les seves mancances, feia amb normalitat el 
que per molta gent semblava impossible. I anava moltes passes més 
endavant que la majoria de dones de la seva generació. 
Vital i decidida, va fugir de la feblesa i va construir un món a partir 
d’una singular fortalesa personal. La M. Rosa va ser el pal de paller de 
can Cerdà, sobretot des de la pèrdua del seu marit, el Joan, amb qui 
va  compartir  tants  somnis,  al  costat  de  qui  va  superar  tants 
obstacles, amb qui va aconseguir tantes fites. Model indiscutible per 
al  Joan  Anton,  la  Glòria,  el  Jordi  i  la  Gemma  a  qui  va  saber 
transmetre  la  necessitat  de  lluitar  contra  les  adversitats,  la 
importància  de fer  front  amb decisió  als  problemes i,  sobretot,  la 
capacitat  de  veure  una  mica més enllà  del  que sembla evident  a 
primer cop de vista. Compromesa i inflexible alhora de defensar els 
més febles,  va treballar incansablement a l’ONCE. La delegació de 
Granollers, que va fer néixer i créixer, li va donar l’oportunitat d’obrir 
camí  en  el  món  del  treball,  a  molta  gent.  Gent  amb  limitacions 
físiques.  Gent  que se l’escoltava,  que li  demanava consell.  Que la 
tenia com a referència. La Maria Rosa, dona de fort compromís social, 
va ser una peça clau en l’ONCE de Granollers. Però també a la ONCE 
de Catalunya i de l’Estat.
Tossuda i encantadora alhora, ens va ensenyar a tots a veure la ciutat 
des d’una altra vessant. Ens va ensenyar a veure la ciutat que no 
veiem. La ciutat dels obstacles, dels impediments, de les traves, de 
les barreres. La ciutat impossible pels invidents, o per la gent amb 
mobilitat reduïda. I amb ella com a responsable de la ONCE vàrem 
iniciar  una  tasca  que  no  ha  parat.  De  progressiva  eliminació 
d’obstacles d’adaptació d’itineraris, de peatonalitzacions. És el somni 
de construir una ciutat per a tots que la Maria Rosa ens va inculcar.
Penseu-hi, pensem-hi, quan passegem per Granollers. Aquesta ciutat 
que la Maria Rosa estimava amb passió, li deu una part essencial de 
la seva geometria i de la seva geografia. Seguirem treballant per fer-
la millor.

Gràcies Maria Rosa.
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 Per a molt granollerins i granollerines, parlar de l’Escola Pia és fer la 
crònica sentimental de la seva infància i adolescència. Per mi també. 
La meva seria la crònica de l’escola de finals dels 50 i de la dècada 
dels seixanta. En ple franquisme. Temps difícils. Per l’educació i per 
Catalunya. Temps impossibles per la democràcia. Amb escletxes que 
calia  obrir.  Que  venien  de  la  mà  de  joves  escolapis.  Gairebé 
imperceptiblement. El naixement de l’escoltisme. El singular paper de 
l’esport com a factor educatiu de primer ordre, amb aquell fantàstic 
pati  de l’escola.  Escletxes. Com la celebració de la primera escola 
d’estiu  organitzada pels  moviments de renovació pedagògica a  les 
seves aules l’any 70. Escletxes i noves oportunitats. La progressiva 
presència de la llengua catalana. Les primeres experiències d’escola 
de pares als primers setanta. El creixement de l’escola. Creixement 
en espai. Creixement en qualitat. Creixement en serveis. Creixement 
en  compromís  ètic  i  cívic.  I  la  fusió  amb  l’escola  Vedruna  que 
multiplica per dos la dimensió del centre i consolida el nou caràcter 
d’escola  mixta.  És  el  salt  endavant  definitiu.  De  les  hores  ençà, 
l’escola  ha donat  noves  respostes  pedagògiques.  Ha diversificat  la 
seva oferta  educativa.  I  ha amplificat  la  seva vocació  de projecte 
social. Introduint el voluntariat entre els estudiants de batxillerat. O 
organitzant  la  Fira  de  la  Solidaritat.  O  desplegant  projectes  amb 
l’escola Montserrat Montero. L’Escola Pia és avui una peça clau en 
l’estratègia educativa de la ciutat. Pel seu volum. Però sobretot del 
seu projecte pedagògic. Per la solidesa dels seus professionals. I pel 
seu  compromís  amb  la  ciutat.  76  anys  d’Escola  Pia  a  Granollers. 
Milers de nois i noies han passat per les seves aules. Centenars de 
mestres i professors hi han dedicat una part de la seva vida. N’estic 
convençut, la ciutat d’avui no es pot explicar sense l’Escola Pia.

Gràcies a tots els que ho han fet possible.  Quatre persones i  una 
entitat que tenen, en el seu historial, en un lloc ben visible, la seva 
estima per la ciutat i la voluntat per fer de Granollers una ciutat viva. 
Intensa. Una ciutat de la qual se’n sentin orgullosos els granollerins i 
les granollerines. A tots ells els devem, doncs, el nostre agraïment 
per la seva contribució, pel seu compromís.

Moltes Gracies

Granollers, 18 de desembre de 2009 
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