
Molt bona nit a tothom.

22 de desembre...

Aviat la nit de Nadal...

Temps de contrastos

Temps de nostàlgia, 

d’enyorança,

de records,

de presències i d’absències.

Són dies d’una felicitat 

compartida... 

amb pares, amb fills, amb amics....

Dies d’il·lusió 

Temps de balanç 

i bons propòsits.

De tradicions, 

com la que ens porta 



avui aquí. 

Un acte que és, també, 

una barreja de sensacions.

Ens trobem aquí,

en aquest Teatre Auditori 

És l’espai de la paraula, 

de la creativitat,

de la música, de l’art....

I avui és especialment, 

l’espai de la ciutadania.

Ens trobem per recordar 

una vegada més 

que la ciutat és la gent. 

És la suma de les passions, 

les il·lusions, 

les decepcions, 

els neguits, 

els anhels, 

de tots els ciutadans, 



de totes les ciutadanes. 

També dels seus problemes.

En un món global, 

de dificultats, 

d’incerteses, 

de desorientació, 

cal trobar referents pròxims, 

que ens permetin 

obrir nous camins. 

Noves solucions.... 

Ens hem de mirar en homes i dones honestos, 

persones treballadores, 

íntegres, 

compromeses,

lluitadores.

Ens hem de fixar 

especialment 

en aquelles persones 



que ens aportin 

valors positius. 

Compromís cívic.

En les persones 

que ho fan des de l’anonimat. Moltes. 

La gran majoria.

Persones que no ocupen pàgines a la premsa. 

Però que són essencials perquè la ciutat 

tingui aquesta energia positiva que ens enorgulleix. 

Els ho volem agrair, 

els ho volem reconèixer

amb un punt d’emoció i d’admiració ...

A moltes persones que han treballat tota la seva vida 

en el compromís 

cap aquesta ciutat, 

sense esperar res més

que algun somriure 

de complicitat.



En aquest gran projecte col·lectiu 

que és la ciutat, 

hi trobem, també, 

persones que han fet 

aportacions especials destacables, 

reconeixibles.

Persones a les que identifiquem 

i en les que 

en molts casos 

ens hi identifiquem.

I avui 

hem reconegut la feina, 

la llarga trajectòria 

d’en Miquel Roca 

i d’en Donat Puig. 

I la intensitat, 

I la força 

d’en Joan Bretcha



JOAN BRETCHA

Li hem lliurat 

la medalla de la ciutat

de Granollers

A títol pòstum 

Em sona més dur 

que mai 

Segurament perquè la seva mort va ser 

tan sobtada

No li tocava encara

Ens va deixar 

massa d’hora

En un moment 

de dolça maduresa

Fill de forners 



Com jo

Fill d’en Pere i l’Antonieta.

De ben jove 

tasta el valors de l’escoltisme. I els fa seus.

Aprèn a tractar les persones, aprèn a ajudar, 

a ser un bon company..

Aprèn a estimar la natura, 

aprèn a jugar, 

a conviure, ..

Aprèn valors 

com el compromís, 

la responsabilitat ....

I a estimar els que seran 

els seus amics de sempre.

I a estimar a l’Elisenda. 

Per sempre.

També a veure’s 

com un animador 



i a identificar-se 

amb la música. 

I creix. 

Es fa gran... 

ja és el marit, el pare, l’amic, el ciutadà...

I el forner, i l’empresari

... renova les botigues familiars. 

Amb el seu pare 

i la seva germana. 

Família. 

La seva família...

Així era en Joan...

La vida d’en Joan 

feia olor a pa, 

barrejant farina, 

sal, aigua i llevat...

Conec bé els olors 

amb els que va créixer.



El pa. El pa i les galetes

Que fan les delícies 

dels nens i les nenes 

al Parc Infantil de Nadal. 

I el pa calent 

que no falta mai a El Xiprer...

El Xiprer l’expressió més evident del compromís 

d’en Joan 

contra l’exclusió social.

La taula

que porta el seu nom

ens recorda

la cara més solidària

d’en Joan.

Forner, farmacèutic

I Músic....

Perquè en Joan és

també,

el del Tramvia Blanc, 



amb

- Agustí 

- Dimas 

- Toni

- Pep 

- Pitu 

- Miquel 

- Martí 

Tots junts van fer 

un llarg viatge musical.

I com diu la cançó, 

sempre seran vuit.

I el Tramvia Blanc 

és festa major. 

Una Festa que ell vivia 

amb passió.

Blanc

com la farina.

Música, 

Jazz, 



La Bing Band, 

el Festival de Jazz.

Amb en Lluís.

Posant 

a l’abast de la ciutat

els millors músics. 

I acompanyant als més joves a obrir-se un espai 

en els auditoris del país.

Els joves músics de la ciutat sempre li estaran agraïts.

El jazz, 

el compromís, 

la ciutat, la seva ciutat... 

Granollers...

En els darrers temps

ens havíem reunit

per parlar de territori

Preocupat

per una societat 



poc mobilitzada, 

massa apàtica

I una administració 

que no sempre fa 

les coses del tot bé...

S’implica 

d’una manera decidida 

amb Via Vallès.

Per construir país 

des del respecte 

al paisatge, 

a la natura. 

Una consciència medioambiental que

va formar part essencial 

del seu bagatge.

Treballador, 

eficaç. 

Humil. 

Bona persona.



Esportista, 

La Mitja, ... 

li agradava córrer, 

per pensar, 

per evadir-se ...

Exigent amb si mateix. 

Els alts edificis de Nova York 

el va veure trepitjar 

un asfalt maratonià... 

Tenia 43 anys ..

va ser un dels seus somnis... 

I un any després, 

el destí 

que no sap 

i no vol saber 

de res 

se’l va endur....

A l’esportista, 

a la persona compromesa, 

al forner, 

al músic, 



al farmacèutic,

al blanc,

al rialler serè, 

al Granollerí inquiet,

despert,

genial.

Home valent, 

sense por...

Oberts a tots els reptes,

El referent d’una generació 

En Joan...

Essencialment granollerí. 

El trobem tant a faltar...

Gracies per tot... 



Donat Puig, 

Si tornés a néixer 

tornaria a ser mestre 

– li agrada dir 

sempre que pot- 

Passió, 

experiència, 

bondat.

97 anys.... 

tota una vida...

Una generació que ha viscut temps molt difícils.

Els estralls de la guerra civil.

La duresa de la postguerra.

Temps 

de penúries econòmiques.



Temps d’absència de llibertats. 

De foscor. 

De molta foscor.

Una generació que ha patit.

Que ha patit molt. 

Però que ha tingut la força 

de construir 

una nova realitat.

Amb esforç

Amb treball

Amb sacrificis

Amb tenacitat

Als dinou anys ja era mestre 

a l’Escola Nacional de Copons, a l’Anoia. 

Torna a Granollers 

per treballar 

amb un altre 

dels mestres històrics 



de la nostra ciutat. 

En Manel Masjuan.

I més endavant viu 

una de les experiències pedagògiques 

més interessant 

del nostre país.

La Generalitat republicana crea el CENU 

(Consell de la Escola Nova Unificada)

Es tractava 

de donar forma 

a una escola, 

a un ideari, 

a una manera d’educar.

Una escola gratuïta, 

laica, mixta, 

catalana ...

Mestres de la República...

Ens en queden pocs..



En Donat Puig 

forma part d’una generació que la historia 

ha maltractat...

Va estar a primera línia 

del front, 

a l’exili, 

en camps de concentració 

I acabada la guerra 

sense feina...

sense poder 

exercir de mestre...

Temps durs,

Temps foscos

Temps de repressió

Però en Donat 

ha estat sempre 

un home amb iniciativa.

Crea l’Escola Educator 

on hi treballa 



durant més de 40 anys 

I després continua 

la seva tasca educadora 

a l’Escola EDUCEM...

Treballant, 

educant, 

fent de mestre 

i ho fa fins la seva jubilació...

Pedagogia... 

escola activa...

afecte mutu 

entre alumnat i professorat...

Innovador, 

aposta ja per l’ensenyament dels idiomes estrangers 

a finals dels cinquanta. 

Anglès i francès. 

També introdueix 

en temps difícils l’ensenyament 

de la llengua catalana.



I s’explica sovint 

en el Centre d’Estudis 

de l’Associació Cultural 

de la que n’és membre 

ben actiu.

Hi pronuncia 

diverses conferències. 

La primera l’any 55:

”L’educació activa a les nostres escoles”.

Absolutament inusual. 

Inquiet, 

ciutadà, 

Granollerí.

Mestre sí, 

però activista, 

en tot... 

sobre tot en la cultura...

Home de suma, 

des de el Club de Ritme 



–entitat que presidia- 

va impulsar 

amb un altre granollerí il·lustre, 

en Pere Canal 

la fusió amb el casino.

Dues entitats, 

dues sensibilitats, 

dues maneres d’entendre 

la cultura a Granollers 

que s’ajunten 

per ser més fortes. 

Per fer més ciutat. 

Per ser millors. 

Era l’any 58. 

I és una de les fites importants 

en el panorama associatiu 

de la nostra ciutat.

Casino y Club de Ritme ... Música, jazz...

També inquietud social. 

El trobem en els inicis 

de la Mútua del Carme.



I present 

de manera molt activa 

a la Creu Roja 

de la nostra ciutat.

Passió per la docència, 

la cultura, 

la música, 

també la pintura.

Dibuix, 

pintura, 

xil·lografia...

Participa en 

diverses exposicions 

i teoritza 

sobre la importància 

de l’expressió artística 

en l’educació.

Teoria i pràctica.

Em diuen que

segueix pintant. 

I compartint la seva passió amb els amics de sempre.



Gairebé cent anys de vida

Per educar: 

-en llibertat, 

-en valors...

En la cultura 

de l’esforç personal 

i col·lectiu. 

Mestre. Gràcies. 

Per tot.

Per ser així. 

Per haver lluitat amb dignitat...

La Dignitat 

d’una generació 

que ens ha ensenyat 

a creure 

amb nosaltres mateixos... 

com a persones 

i com a país....

Gràcies mestre...



Miquel Roca

La primera 

medalla de la ciutat 

que atorguem a una persona 

vinculada a l’esport 

havia de ser per a ell.

En Miquel Roca 

és el granollerí 

amb més llarga, 

dilatada 

i exitosa 

carrera esportiva.

Ja devia començar quan 

amb calça curta 

me l’imagino 

jugant a la Plaça Gran 

on els seus pares 

tenien una merceria, 

mentre 

sota la Porxada, 



com cada dia, 

la gent anava a comprar 

la verdura i el pollastre.

Estudis 

i esport, 

de ben jovenet.

Curiosament 

no pas handbol, 

primer va ser 

el futbol 

i el bàsquet...

Juga a Badalona 

amb el Joventut 

i a Granollers...

L’any 59, l’Emili Botey 

l’estira cap al balonmano.

Comença una passió 

que encara avui perdura.

Com no enamorar-se 

de l’handbol 



si tens la sort de trobar-te 

al Pep Vilà. 

Jugador cerebral, 

Central de qualitat, 

bon distribuïdor de joc. 

Sens dubte 

tocat per la seva 

experiència en el basquet. 

Aporta noves lectures.

Primer com a jugador. Després com entrenador.

Guanya dues lligues 

amb el Granollers 

com a jugador

Com a entrenador, 

pren el relleu del seu mestre.

Tres lligues i dues copes 

amb el Granollers.



Moments històrics 

per la ciutat. 

Èxits esportius 

que reforçaven 

la nostra identitat.

Que aglutinaven 

a centenars de persones 

a la pista del carrer Tetuan.

Que ens feien vibrar 

quan en cercavila acompanyàvem als jugador fins l’Ajuntament 

i ens ensenyaven 

joiosos 

els trofeus 

des del balcó de l’Ajuntament.

Una petita ciutat. 

Un poble gran 

que treia jugadors d’handbol de primer nivell 

d’un taller mecànic, 

d’una fruiteria, 

d’una botiga de pesca salada, d’una rellotgeria. 



I que tenia la força 

i l’empenta 

per construir un pavelló cobert al mateix temps que Barcelona, 

Saragossa 

i Madrid. 

Quan l’esport era amateur 

i només depenia 

de l’estímul d’una comunitat.

Després l’inevitable professionalisme. 

I en Miquel 

segueix guanyant títols. 

Amb el Calpisa d’Alacant. 

Tres lligues i dues copes. 

Ara seia a l’altre banqueta.

I una lliga més 

amb el Barça.

Tretze temporades 

com a entrenador 

a la Divisió d’Honor...



I de la pista al despatx.

De tècnic d’èxit 

a gestor i directiu 

de primer nivell.

A la Federació Catalana.

És bo recordar 

que va ser l’organitzador 

dels primers partits 

de la selecció catalana d’handbol. 

Catalunya-Yugoslavia. 

Dos partits. 

A Girona i a Granollers 

Després, 

Gerent de l’Asobal, 

consolidant 

una de les millors 

lligues d’Europa. 



Més endavant 

Jocs Olímpics de Barcelona, 

i Federació Internacional 

de la que actualment 

n’és vicepresident.

De Granollers i cap al món... 

Ha estat delegat tècnic 

de la IHF 

a diversos Jocs Olímpics 

i competicions internacionals. 

Ve del Mundial femení 

de Brasil 

que va acabar diumenge. 

I en els propers mesos l’haureu de buscar 

per Txèquia, 

Montenegro 

i a l’estiu a Londres, supervisant els Jocs Olímpics.

El gener del 2013 

estarà, segur 

a Granollers. 



Ho sabeu 

serem subseu del Mundial 

i en Miquel 

s’estalviarà d’agafar l’avió. 

Una vegada més 

el trobarem treballant 

per aquesta ciutat... 

Una ciutat que ell no oblida, que recorda 

en cada moment... 

Al seu despatx de Basilea 

hi ha un gran pòster 

dels Jocs Olímpics a Granollers.

El granollerí més internacional que està sempre 

al costat de la seva ciutat quan se li demana.

Esport i ciutat...

Handbol. 

Feina des de baix...

Amb una ciutat que vol que l’handbol continuï sent 

una manera de ser,

una manera de fer.



Gràcies Miquel 

Per treballar 

amb aquesta intensitat 

per l’esport 

que més ens identifica, 

i per contribuir

a lligar per sempre i arreu, 

el nom de Granollers amb l’Handbol

des dels despatxos, 

des de la banqueta, 

des de la pista 

i des del cor

Gràcies Miquel...



Gràcies a tots tres.

Gràcies a la vostra feina

Granollers és 

avui 

una mica millor

I gràcies a tots vosaltres per ser avui aquí.

Molt bona nit a tothom 

i bones festes.


