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L’abstenció del PSC propicia l’aprovació d’una moció de CiU, ICV i ERC

L’Ajuntament de Granollers
col·laborarà amb la consulta
L’Ajuntament de Granollers
col·laborarà amb la consulta
del 9 de novembre i cedirà
el padró per poder fer-la, si
cal. El darrer ple municipal
va aprovar no una sinó dues
mocions en aquest sentit. En
la primera, la més contundent, l’abstenció del PSC va
propiciar que s’aprovés una
declaració proposada pels
grups de CiU, ICV-EUiA i
Acció Granollers (ERC). El
text diu que l’Ajuntament

“col·laborarà amb el Parlament de Catalunya i la
Generalitat de Catalunya,
amb tot allò que li sigui possible (padró, espais, recursos, etc...), per fer possible
la realització de la consulta
al municipi, per tal que els
granollerins i granollerines
puguin exercir el dret a
decidir”. El PP hi va votar en
contra.
En la segona moció, presentada pel PSC i aprovada
per tots els grups, tret del PP,
el text és més curt i menys
concret, però igualment a

Conferència d’Antoni
Dalmau sobre la
Mancomunitat a
Castellterçol

Un llibre recull la història d’un veí
de Granollers a la I Guerra Mundial

Castellterçol

Josep Agustí va ser voluntari al costat de França i ferit a Verdun

Granollers
J.V.

L’escriptor i expresident de
la Diputació de Barcelona
Antoni Dalmau farà aquest
divendres una conferència
a la Casa Museu Prat de la
Riba de Castellterçol, amb
motiu del 97è aniversari de
la mort d’Enric Prat de la
Riba i de la commemoració
del primer centenari de la
constitució de la Mancomunitat. La conferència es diu
“1914. Dos-cents anys després, la represa” i es farà a les
8 del vespre. La Casa Museu
va ser cedida a la Generalitat
l’any 1982 pels dos fills de
Prat de la Riba.

Granollers
D.A./I.B.

Els historiadors Joan Esculies i David Martínez han
documentat la història d’un
granollerí que va participar
en la Primera Guerra Mundial. Els dos van publicar fa uns
mesos el llibre 12.000. Els
catalans a la Primera Guerra
Mundial i per fer el treball
es van localitzar els catalans
que van lluitar al costat de
França. Del Vallès Oriental
se n’ha documentat un, Josep

favor de la consulta. L’acord
textual diu: “Assumir i manifestar el nostre compromís i
disposició a cooperar amb les
nostres institucions per a fer
possible l’organització de la
Consulta el dia 8 de novembre d’enguany i donar suport
al President de la Generalitat
quan faci la convocatòria
d’aquesta consulta”.
El contingut de les dues
mocions contrasta amb el
to de la carta que l’alcalde,
Josep Mayoral, va fer arribar
el mes d’abril a la vicepresidenta del Govern, Joana

Agustí, de Granollers, que va
anar a la guerra com a voluntari i va lluitar al costat de
França.
La informació que se’n
té prové de les cartes que
s’escrivia amb el doctor Joan
Solé i Pla, un metge homeòpata i d’ideologia separatista català que va fundar, el
febrer de 1916, juntament
amb Camil Campanyà,
Alfons Maseras i Lluís Massot, el Comitè de Germanor
amb els Voluntaris Catalans
en la Primera Guerra Mun-

Ortega, en resposta a la
petició que ella mateixa va
fer a tots els ajuntaments de
Catalunya per tal que donessin suport a la consulta del 9
de novembre. Mayoral, que
llavors encara era membre
de l’executiva nacional del
PSC i responsable de Política
Municipal, li manifestava
a la vicepresidenta el seu
suport al dret a decidir, però
insistia en el respecte a la
legalitat. “En el procés de
definició sobre el futur de
la relació entre Catalunya
i Espanya, consultar els

dial. L’associació recaptava
diners per als voluntaris i,
fins i tot, van visitar les trinxeres.
Com que s’escrivia amb
voluntaris catalans a la
Legió Estrangera Francesa,
el metge va anar fent un
recull de dades i impressions
dels soldats. Així va saber
que Agustí va resultar ferit
a Verdun el 18 de maig de
1916 (la batalla va durar des
del febrer fins al desembre)
mentre duia a coll un company abatut. Va perdre una

ciutadans i ciutadanes és
imprescindible. Tenim dret
a decidir el nostre futur”,
deia Mayoral i afegia que és
al Parlament de Catalunya
a qui correspon fixar les
bases jurídiques per fer-ho
possible. En aquest sentit,
deia que estava a l’espera de
conèixer amb detall els concrecions legals que “dissortadament no trobem en la seva
carta”. Mayoral aprofitava
per dir a la vicepresidenta
que l’Ajuntament trobava a
faltar “lleialtat institucional”
per part de la Generalitat i
recordava l’incompliment
dels compromisos de pagament de la Generalitat per
diversos conceptes com el
finançament de les escoles
bressol o les escoles de música.
En les dues mocions
d’aquest dimarts no hi ha
cap referència al concepte de
consulta legal i acordada.

cama, però va sobreviure
a la guerra o, si més no, no
consta que hi morís. Solé
i Pla el descriu de manera
irònica com “un bon subjecte
tot i que és un bon noi”. Una
anotació del 15 d’octubre
del 1920 el situa a Lió des
d’on demana la medalla dels
“voluntaris catalans”.
Al llibre, Esculies i
Martínez hi posen tota la
documentació que han anat
trobant. Reconstrueixen uns
episodis desconeguts de la
història bèl·lica catalana i
intenten explicar els seus
ideals i quin suport tenien
des de Catalunya. S’ha fet
en coedició amb TV3, que en
prepara un documental. Tot i
que Espanya era un país neutral, molts catalans pretenien
que la guerra servís per a
l’alliberament de Catalunya.

Granollers celebrarà el
Tricentenari amb diversos
actes a partir del setembre
Granollers
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Granollers se sumarà a la
commemoració del Tricentenari dels fets de 1714 amb
diversos actes per donar a
conèixer el període que discorre des de finals del segle
XVII fins a la fi de la Guerra
de Successió, amb la caiguda
de Barcelona, i la instauració
de la monarquia borbònica a
Espanya. Entre els mesos de
setembre i octubre es faran
a la ciutat diversos actes
institucionals, culturals, de
reflexió històrica i festius,
promoguts pel mateix Ajuntament i per diverses entitats
de la ciutat.
La programació s’iniciarà

amb l’obertura de l’exposició Terra i guerra. El Vallès
1705-1714 que produeix el
Museu de Granollers amb la
col·laboració de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC)
de Granollers i que s’inaugurarà el dia 4 de setembre
en un acte que es farà a 1/4
de 8 del vespre. La mostra es
podrà veure fins al dia 23 de
novembre.
La resta de la programació
es composarà de conferències, concerts i diverses
activitats culturals que es
desenvoluparan fins a finals
d’octubre.
Les entitats de Granollers
que prendran part en l’organització són AGEVO, l’Agrupació Sardanista, Amics de

Un mapa de l’any 1706 en què es veu Catalunya i diverses localitats catalanes. Formarà part de l’exposició

l’11, ANC, Centre d’Estudis
de Granollers, Cor Femení,
Cor Plèiade, Coral Albada,

Divendres, 1 d’agost de 2014

Coral Art-9, Coral Congost,
Coral Polifònica, Esbart Dansaire, Grup de Teatre Acte

Quatre, Òmnium Cultural,
Societat Coral Amics de la
Unió i Xics de Granollers.

