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ESBORRANY ACTA 

 

Srs. Assistents: 

 

Presidència: 

M. CONESA I PAGÉS 

 

Tts. d'Alcalde: 

C. PARAIRA I BESER 

C. FORTUNY I CAMARENA 

D. CALVET I VALERA 

S. PELLICER I LÓPEZ 

J. BARBANY I FREIXA 

P. SOLER I ARTALEJO 

 

Regidors: 

E. SALAT I LLORENTE 

M. PÉREZ I MATEO 

E. ROVIRA CAMPOS 

C. BRUGAROLAS I CONDE 

N. GIBERT I DASCA 

I. BEA I SEGUÍ 

L. LLORENTE I MARTÍNEZ 

A. CIPRIÁN I RODRÍGUEZ 

S. BLÁZQUEZ I AGUIRRE 

M. FERNÁNDEZ-JORDÁN I CELORIO 

M. INGLA I MAS 

F. VILLASEÑOR I ROMERO 

R. GUTIÉRREZ I ILLANA 

R. CASAMITJANA I ABELLÀ 

A. BENEJAM I PERETÓ 

D. DEFRANC I CEVALLOS 

 

Secretari General: 

J.M. RIGAU I CAIXÈS 

 

 Al Saló de Sessions de la 

Casa de la Vila de Sant Cugat del 

Vallès, essent les dinou hores i 

catorze minuts del dia vint-i-quatre 

de juliol de dos mil disset, es 

reuneix en sessió extraordinària el 

Ple municipal sota la Presidència 

de la Il·lma. Sra. Alcaldessa i amb 

l'assistència dels Regidors 

relacionats al marge, així com del 

Secretari General, havent estat 

excusada l’absència dels regidors 

Sr. Puigdomènech i Sr.  Gómez. 

 

El desplegament de la 

sessió i correlativa adopció 

d'acords, es van produir en els 

següents termes: 

 

PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 

Únic.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ A JOAN TORTOSA I SAPERAS DEL 

TÍTOL DE FILL PREDILECTE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

 

Atès que el vigent Reglament Municipal Especial d’Honors, Distincions i 

Protocol, publicat en el BOPB núm. 7, de 9 de gener de 2006, en el seu capítol III 

regula el procediment de concessió d’honors i distincions, tot determinant en els 

articles 13 a 15 les fases de substanciació de l’expedient previ que comporta en 

unitat d’acte la seva iniciació amb coetània designa d’instructor que haurà de formular 

en el seu moment la corresponent proposta de resolució a ésser elevada a l’Alcaldia-

Presidència com a tràmit previ a l’aprovació final de l’expedient de concessió d’honors 

i distincions, atribuïda com a competència del Ple Municipal segons el propi 

reglament. 
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Atès que la constatació en el seu dia d’esdevenir en principi apreciable la 

concurrència d’elements preliminars referibles a actuacions rellevants per al municipi 

des de la trajectòria vital i executòria en l’àmbit cultural i de projecció en la societat 

civil per part de Joan Tortosa i Saperas, va determinar que fos dictada Resolució 

d’Alcaldia núm. 2251/2017, de 19 de juny de 2017, concernent a incoació d’ofici a 

l’empara de l’art. 13.3) del vigent Reglament Municipal d’Honors, Distincions i 

Protocol d’expedient previ per a acreditació documentada de l’existència de mèrits 

específics de rellevància suficient en ordre a possibilitar la concessió d’una distinció 

honorífica amb coetània designa en el propi Decret d’Alcaldia com a Instructor de 

l’expedient a la tinent d’alcalde de Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat, 

d’acord amb el que estableix l’article 13.4) del supraesmentat Reglament, amb 

l’encomanda de practicar les diligències i actuacions oportunes en els termes 

previstos a l’art. 14è del dit Reglament Municipal amb la formulació en el seu moment 

de la proposta de resolució en el sentit, projecció i abast concret que pogués resultar 

procedent. 

 

Atès que per part de la Instructora de l’expedient ha estat duta a terme la 

tramitació procedimental substantivada a través de la pràctica de les diligències i 

actuacions oportunes en els termes establerts en l’art. 14 i concordants del 

Reglament Municipal d’Honors, Distincions i Protocol, amb sotmetiment de 

l’expedient a informació pública per un període de 20 dies hàbils mitjançant el 

corresponent edicte inserit en el tauler d’anuncis de la Casa de la Vila, a efectes del 

seu eventual examen i, en el seu cas, d’aportació de dades o formulació 

d’al·legacions i/o suggeriments per part de la ciutadania, sense que durant aquest 

període consti haver estat presentada cap al·legació ni reclamació a l’esmentat 

expedient. 

 

Atès que amb la concessió del Títol de Fill Predilecte a Joan Tortosa i Saperas, 

l'Ajuntament de Sant Cugat vol manifestar el reconeixement a la seva implicació amb 

la ciutat a través d’una llarga trajectòria com a pintor, escenògraf teatral i també com 

a promotor i organitzador d’activitats artístiques i dissenyador dels gegants “Joan i 

Marieta” de Sant Cugat, així com de les característiques pròpies dels trabucaires. 

 

Per tant, en base a tot l’anterior i a proposta de la tinència d’alcaldia de 

Presidència, Cultura i Promoció de la Ciutat es sotmet, al Ple municipal, l’adopció 

dels següents: 

 

ACORDS 

   

1r.- CONCEDIR a JOAN TORTOSA I SAPERAS el Títol de Fill Predilecte de 

Sant Cugat del Vallès en els termes establerts a l’art. 5è.1) del vigent Reglament 

municipal d’Honors, Distincions i Protocol, com a reconeixement institucional a les 

actuacions rellevants per al municipi efectuades en favor de la vida social i cultural, 

constatades i documentades en l’expedient instruït a l’efecte. 

 

2n.- TRASLLADAR el present acord al titular de la distinció honorífica, Joan 

Tortosa i Saperas. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Comencem aquest Ple extraordinari en el que la 

ciutat proposa concedir el títol de Fill Predilecte de Sant Cugat del Vallès a Joan 

Tortosa, a qui donem evidentment la benvinguda, el nostre escalf i il·lusió de que avui 

el puguem rebre i distingir-lo amb aquest honor i també fer-ho extensiu a la seva 
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família. També vull saludar a totes aquelles persones, veïns i veïnes de Sant Cugat 

que han volgut venir per compartir aquest moment, un moment important i tal i com 

he explicat tot seguit el que farem és donar la paraula als diferents grups polítics, 

portaveus, perquè aquest plenari es pugui posicionar. Per tant en primer lloc i 

després de la cordial salutació com és preceptiu de fer dono la paraula a la tinent 

d’alcalde Sra. Fortuny que exposarà l’expedient. 

 

 . TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT, SRA. CARMELA FORTUNY: El desembre de 2005 l’Ajuntament de Sant 

Cugat posava al dia el Reglament d’Honors i Distincions mitjançant el qual 

l’ajuntament vol reconèixer de forma pública i oficial aquelles persones destacades 

pels seus mèrits, per la seva obra o per les seves activitats en benefici de la 

comunitat i en defensa dels valors cívics dels més diversos àmbits del coneixement i 

de l’activitat humana. El Reglament distingeix la figura de Fill Predilecte entre d’altres 

nomenaments que ha estat atorgat també a persones vinculades a la vida associativa 

i cultural de la ciutat, alguns d’ells ens acompanyen, i que han contribuït a confegir un 

Sant Cugat amb una identitat consolidada i arrelada. Segons el Reglament el títol de 

Fill Predilecte només podrà recaure en persones nascudes o arrelades al municipi de 

Sant Cugat i tindrà caràcter vitalici. L’Ajuntament el podrà concedir en supòsits 

excepcionals quan s’acreditin assenyalats mèrits o extraordinaris serveis prestats al 

municipi concurrent en el beneficiari o beneficiària un alt prestigi i general 

consideració que sigui motiu de reconeixement col·lectiu. 

 

 Per a fer encara més avinent la concessió d’aquesta distinció tot seguit 

detallaré la trajectòria professional de Joan Tortosa sempre lligada a la nostra ciutat. 

Nascut l’any 1929 és titulat en procediments pictòrics a la Llotja i ha estat professor 

de dibuix a diversos centres de secundària de Catalunya, professor a l’Escola d’Art de 

Sabadell i per últim professor i director de l’Escola d’Art de Sant Cugat. Ha estat el 

protagonista d’exposicions individuals i col·lectives en diverses ciutats i països on 

també ha rebut premis i distincions. A casa nostra ha exposat principalment a la Casa 

de Cultura i al Claustre del Monestir. El 1991 Masies i Ermites, el 1996 Claustre 144, 

el 2001 Collserola Íntim, el 2004 el Llenguatge de les Flors. La seva obra es pot veure 

també en diversos edificis de la ciutat. 

 

 Hi ha pintures de Joan Tortosa en col·leccions privades en ciutats com 

Barcelona, Madrid, París, Bogotà, Buenos Aires, Caracas i exposada per exemple 

també al Museu de Nicaragua. En la seva trajectòria professional destaquen altres 

fites i obres d’art com el disseny de catifes a la Casa Aymat, escenografies i 

muntatges teatrals per l’Agrupació Teatral Maragall i per a Fila Zero, o la realització de 

més de 3.000 originals de felicitacions nadalenques o la creació de l’estudi de 

disseny gràfic Traç. També va ser un dels fundadors de la nostra orquestra, de 

l’Orquestra Simfònica l’any 1990, però també volem fer molt èmfasi principalment en 

la creació dels gegants de Sant Cugat que avui ens acompanyen i volia donar també 

l’agraïment als Geganters a que s’haguessin acostat fins aquí per donar-ne aquest 

testimoni. Els gegants de Sant Cugat, el Joan i la Marieta, una parella de pagesos del 

segle XIX que en Joan Tortosa va voler reproduir per explicar el passat agrícola de la 

nostra ciutat. Els gegants de Sant Cugat que tot just enguany fan 30 anys han 

esdevingut un símbol inequívocament santcugatenc i perfectes ambaixadors també 

de la nostra ciutat. 

 

 I pel que fa a la seva activitat literària del 1952 al 1961 va realitzar obres de 

teatre de petit format per l’agrupació artística de La Unió i l’Agrupació Teatral 

Maragall. També va participar en l’obra col·lectiva Històries de Sant Cugat que va 

inaugurar al Teatre Auditori el 1993. Té una desena de llibres publicats com les 
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Cròniques de Sant Cugat, les Masies i Ermites de Sant Cugat -elaborat conjuntament 

amb Gemma Foj-, el Claustre de Sant Cugat més enllà de les formes, publicat el 

1998. El 2002 Joan Tortosa va ser nomenat Santcugatenc de l’any en reconeixement 

a tota una trajectòria artística vinculada a l’activisme i a la cultura de Sant Cugat. 

 

 Per tots aquests motius exposats es proposa la concessió del títol de Fill 

Predilecte a Joan Tortosa i Saperas. 

 

TORN DE POSICIONAMENT 

 

 . REGIDOR NO ADSCRIT, SR. DIMITRI DEFRANC: Gracias Joan por su 

trayectoria. Yo sí tengo que decirle que muchas personas de Sant Cugat que vivimos 

en Sant Cugat, que no hemos nacido aquí, ni somos descendientes ni hijos de gente 

nacida aquí esta oportunidad de conocer la obra suya a través de este nombramiento 

de Hijo Predilecto es una buena forma de acercarnos más a la ciudad, es una buena 

forma de acercarnos a su historia, es una buena forma de quererla y seguirla 

respetando más aún de lo que ya la respetamos. Cuando los que no hemos nacido 

aquí y que hace 5 o 10 años vinimos a Sant Cugat nos sorprende todo el talento 

humano que hay en Sant Cugat, a veces parece que solo con los habitantes de Sant 

Cugat se podría hacer un interesantísimo movimiento mundial sobre arte, tecnología, 

empresa y usted es uno de los ejemplos que nos lleva a pensar eso. Gracias por toda 

una trayectoria de vida, gracias por inspirarnos a los que no conocemos tanto la 

ciudad. 

 

 . REGIDOR SR. ÁLVARO BENEJAM, DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 

Bona tarda Sr. Tortosa, familiars i amics. Nosaltres el que ens agrada sobretot, a part 

de la nostra activitat política habitual, és venir a un Ple a nomenar Fill Predilecte de la 

ciutat a una persona de la societat civil que no té res a veure amb la política, perquè 

fem un parèntesi amb aquesta activitat política amb la qual ens barallem aquí moltes 

vegades verbalment, i llavors és un orgull poder nomenar Fill Predilecte i poder 

participar amb aquesta decisió de nomenar Fill Predilecte a una persona sobretot en 

aquest cas que s’ha dedicat a la cultura i a l’art, però a més a més també hem pogut 

veure -perquè nosaltres no ho coneixíem- que vostè s’ha dedicat durant molt de 

temps a la docència, a l’ensenyament, a l’educació també en temes d’art, i és una 

cosa que per a mi és de valorar especialment, l’educació en art que no és una 

disciplina que sigui massa reconeguda però que mereix molt de reconeixement i en 

aquest cas jo crec que avui se li fa aquest reconeixement. Fa uns dies en aquest Ple, 

no fa molt, no sé si va ser l’últim o l’anterior, he llegit que vostè va fer un llibre sobre 

les masies i ermites de Sant Cugat, i no sé si s’ha assabentat que vam aprovar una 

moció per recuperar el patrimoni històric de les masies i per ajudar als propietaris 

privats que tenen masies a recuperar-les si ells no poden, perquè no es perdi aquest 

patrimoni i jo crec que li agradarà saber-ho que d’aquí a poc temps podrem aprovar 

un protocol per ajudar als propietaris a arreglar aquestes masies que són part del 

nostre patrimoni històric que vostè reconeixia o posava negre sobre blanc en aquest 

llibre. Felicitats. 

 

 . REGIDORA SRA. ROSER CASAMITJANA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUiA: Bona tarda a tothom, especialment a l’Elena i al Joan. Jo diria que vaig 

conèixer al Joan Tortosa cap els anys 90 en una mena de subhasta de pintura 

organitzada pel Club Muntanyenc, jo diria que possiblement a favor d’alguna entitat 

santcugatenca. Total que el resultat d’això va ser que ara tinc una pintura força gran 

del Joan datada exactament de l’any 1990 i que porta per títol, no us ho perdeu, 

Caps de lleó regurgitant tiges. Després ens hem anat trobant amb ell i l’Elena en mil 

llocs diferents des del mercat fins el teatre, o en actes diversos de la nostra ciutat. 
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Segueix sent un home alt i ben plantat, amb un humor irònic que una no sempre 

pesca a la primera. Sabem d’ell que de fet, i encara que no ho sembli, és pagès i si 

bé ara no cultiva la terra lògicament, però sí que cultiva les plantes i les flors del seu 

jardí, i també sabem que coneix Sant Cugat i el territori que l’envolta com el palmell 

de la seva mà. Coneixement que ha plasmat en articles i llibres del que ara és la 

ciutat i alguns dels seus edificis, les seves masies i les seves activitats tradicionals, 

però especialment s’ha fixat en el claustre del Monestir i els seus capitells dels que es 

confessa enamorat i que ha estudiat i pintat pels quatre costats, com es va demostrar 

en l’exposició que ja s’ha dit del 1996 al claustre. I això sense deixar de mencionar la 

descripció detallada que fa del retaule de tots els sants de la pròpia església del 

Monestir, els repassa un per un sense deixar-se ni un detall. Certament la feina a la 

que ha dedicat la seva vida ha estat la pintura i el dibuix, ha format part de tots els 

col·lectius d’artistes que s’han creat a la ciutat des dels anys 70, ha estat director de 

l’Escola municipal d’Art de Sant Cugat de la qual va ser-ne professor fins a la seva 

jubilació, i aquí ens agradaria destacar l’activitat com a dibuixant de Nadales que 

durant molts anys el va portar a fer-ne més de 3.000 i a les que hi afegia la seva 

imaginació un pèl trencadora i que s’ha de dir que van traspassar fronteres arribant a 

tot l’Estat fins a Portugal i fins i tot Alemanya. Però potser a mi personalment el que 

m’agradaria destacar és el premi guanyat amb el cartell de la Festa Major l’any 1975, 

i uns 10 anys més tard feia el disseny -com ja s’ha dit- dels Gegants de Sant Cugat 

que tenim aquí, el Joan i la Marieta, una idea que va treure dels balladors del Paga-li 

Joan amb tota una història d’un mural que ara no explicarem que per cert el Joan i la 

Marieta eren una parella de pagesos que per a ell reunien les significacions socials i 

cíviques de la vila, i un any més tard va fer la indumentària dels Trabucaires i el 

decorat per al taller de teatre de l’Esbart, i des de fa anys i panys col·labora com a 

jurat per a triar el millor dibuix per a la samarreta i el cartell de la Marxa Infantil del 

Club Muntanyenc.  

 

 Així doncs ha participat sempre i continua participant en tot allò que té a veure 

amb la cultura popular de la nostra ciutat. Més enllà de l’activitat artística ens ha 

deixat també un important llegat com a escriptor, periodista i historiador, des de “Les 

espardenyes del Roc” passant per “S’aixeca el teló”, “Història del teatre santcugatenc” 

a través de l’Agrupació Teatral Maragall, les col·laboracions amb la revista Viure a 

Sant Cugat o amb el setmanari Quatre Cantons, o els itineraris per Sant Cugat que 

es poden llegir a la revista Gausac. Creiem que amb tot això i amb el molt que ens 

hem deixat es mereix que el reconeixem com a fill predilecte de la nostra ciutat. Per la 

nostra part dir-li que és un goig poder-ho fer. 

 

 . REGIDORA SRA. MIREIA INGLA, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES: 

Bona tarda Joan i família i amics i tots els santcugatencs i santcugatenques que avui 

no s’han volgut perdre aquest homenatge. Avui aquest Ple extraordinari en honor al 

Joan Tortosa demostra una vegada més que Sant Cugat és una terra d’artistes i que 

aquesta ciutat que en els darrers 25 o 30 anys només ha fet que créixer ha 

aconseguit mantenir la seva personalitat gràcies precisament a artistes com tu que li 

donen un valor afegit al fet de ser santcugatenc i santcugatenca, per això no només 

ens sembla bé avui aquest homenatge sinó que a més a més em sembla just que 

se’t reti. 

 

 Volem tots els santcugatens i santcugatenques, els que han nascut aquí, els 

que hem vingut a viure ja fa molts anys o els que s’han incorporat fa ben poc, volem 

viure en una ciutat amb ànima i per tenir una ciutat amb ànima cal primer conèixer la 

nostra història, allò que ens ha precedit, però també contemplar la ciutat actual però 

fer-ho amb sentiment, envoltant-nos en el nostre entorn i no només mirar la ciutat 

sinó també poder-la sentir.  
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 El Joan és sens dubte un d’aquells artistes que podem dir que és un artista 

complert perquè ha esdevingut un referent a la ciutat com deia però a més a més 

perquè ha estat un artista en majúscules perquè ha fet de tot, no només n’has tingut 

prou amb una disciplina, ja ho feu això els artistes que sou inquiets i que sou 

inconformistes i per això al final voleu fer una mica de tot i tu ho has fet i a sobre ho 

has fet bé, i tot això ho has fet sempre des del compromís amb la teva ciutat, amb el 

que t’envolta i per tant amb el compromís amb tots nosaltres, i això és el que una 

societat i una ciutat necessita per saber d’on venim i, sobretot, a on volem anar, per 

dir-ho d’alguna manera. Però també has sortit d’aquest entorn més immediat de Sant 

Cugat i has anat molt més enllà i has anat a altres països de Sud Amèrica, d’Amèrica 

Central, a Colòmbia, a Nicaragua, i també allà ho has fet des del compromís i des de 

la implicació i això t’honora. Alguns, massa cops amb desdeny, menystenen la 

societat catalana i l’acusen de provinciana i demostren amb això un cop més què poc 

que ens coneixen perquè el poble català és un poble lluitador i reivindicatiu amb la 

seva causa però també és un poble solidari i compromès amb causes d’altres pobles 

i per això tants catalans i tantes catalanes han recorregut el món amb aquest ideal de 

fer-lo un món millor i tu has estat un d’ells. 

 

 Llegint la teva història, i ja ho han explicat molts dels companys que m’han 

precedit, veiem l’important que ha estat per a tu a la teva vida l’Escola d’Art municipal, 

ha format molta part de la teva vida, tu vas començar a aprendre aquí en aquesta 

escola i vas rebre classes de professors que avui en dia o en aquell moment fins i tot 

tenien una transcendència internacional i després tu també has deixat empremta, 

molts artistes actuals santcugatencs que sempre parlen d’allò que els va ensenyar i 

que els ensenya cada dia el Joan Tortosa, i és important reivindicar en aquest 

moment crec la tasca que va fer, aquesta Escola d’Art municipal en una ciutat com 

Sant Cugat en aquell moment, una ciutat molt pagesa, una ciutat molt rural, tu mateix 

ho has recordat que venies d’aquest món, però en canvi vas ser capaç precisament 

d’ensenyar tot això i de convertir-ho en allò que deia jo abans, que Sant Cugat sigui 

una terra d’artistes, això té molt mèrit. També tots han recordat la teva implicació amb 

els gegants que són segurament un dels millors ambaixadors que tenim de Sant 

Cugat sobretot entre la mainada, amb el Joan i la Marieta, els pagesos que ballen el 

Paga-li Joan. 

 

També per acabar m’agradaria reivindicar aquesta part que alguns també han 

comentat, aquesta part sobre ermites, sobre masies, no sé quina opinió et mereix per 

exemple actualment la Torre Negra, o no sé si saps la rehabilitació que s’està fent de 

la Masia de Can Quitèria, no sé si has tingut oportunitat de seguir-ne aquesta 

restauració, potser algun dia també ens agradaria que ens expliquessis què et 

sembla, o per exemple també La Unió, allà a on vas passar tantes hores, cinema, 

ballant, etc. La ciutat ha anat creixent paral·lelament amb la teva vida. 

 

En definitiva, el que deia, avui retem homenatge, un sentit homenatge i un just 

homenatge a un dibuixant, a un pintor, a un poeta, a un escriptor, a un periodista, a 

un historiador, a un artista en majúscules i des del grup d’Esquerra-Mes és tot un 

honor per a nosaltres poder contribuir-hi. 

 

. REGIDOR SR. SERGIO BLÁZQUEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs: Bona 

tarda Sr. Tortosa i familiars. Poc a afegir al que han manifestat ja prèviament la resta 

de partits. Avui ens congratulem tots plegats d’aquest homenatge a una llarga 

trajectòria. Destacar-ne el caràcter eminentment polifacètic d’en Joan Tortosa, artista 

però també cronista del seu temps. Això darrer, cronista del seu temps, és d’agrair en  

un temps en el que sembla que la societat abraça la modernitat del segle XXI i la 
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reverencia com si fos un nou vedell d’or, tot menystenint de vegades els temps 

passats, i crec que caldrà que les generacions futures en algun moment s’hauran de 

retrobar amb la història i voldran conèixer el passat de Sant Cugat, el nostre poble o 

ciutat, i tindran la sort que en Joan Tortosa hagi estat testimoni i ens deixi alguns 

passatges per escrit. Agrair-li també, crec, la seva senzillesa o com a mínim la 

desmitificació de l’artista que no sempre es dona. En una entrevista al Tot Sant Cugat 

que vaig recuperar arriba a dir una persona amb sensibilitat que és capaç de fer 

coses amb un sentit estètic o artístic és un artista, i d’això crec, d’aquesta senzillesa, 

que s’enriqueix la seva obra. El Joan i la Marieta al cap i a la fi no tenen com a models 

reis sinó pagesos catalans del segle XIX. Desitjar-li, per finalitzar, al Joan Tortosa 

molta energia, que veig que la té, que continuï treballant en el món de les arts i que –

com li comentava abans- celebri molts 15 de gener, dia del seu aniversari que, no em 

puc estar de dir, també és l’aniversari curiosament d’un servidor. Moltíssimes gràcies. 

 

. REGIDORA SRA. NURIA GIBERT, DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-

PC: Benvinguts Sr. Tortosa i tots els companys, familiars, estimats del Sr. Tortosa. Jo 

vull fer una introducció molt breu, ja sé que s’han dit moltes coses, i es deu fer 

estrany sentir parlar d’un mateix. A mi em genera vertigen parlar d’una persona que 

no conec personalment, la veritat, em fa por pensar que pugui dir alguna cosa que 

vostè pot dir que no i tindria tot el dret i per això tinc ganes de sentir-lo. 

 

Simplement, des del nostre grup, dir-los-hi que nosaltres tot i que no el 

coneixem personalment el seu llegat vulgui o no vulgui vostè aquests dies mirant-lo i 

avui especialment que estava estudiant la seva cronologia i la seva història està 

impregnat per tot Sant Cugat i jo personalment he començat a dir: ah, es clar!, ah, és 

clar!, ah, és clar!, el Sr. Tortosa de l’auca del Medir i el Cugat que a mi m’ha tocat 

ensenyar-la en moltes ocasions, la de l’explicació de tots els sants del retaule que és 

complicada d’explicar i que també ha sigut un material que jo vaig fer servir, de les 

visites a les rutes modernistes de l’eixample que també és molt interessant tot aquest 

coneixement que ha deixat. A nivell artístic tots els quadres, totes les exposicions que 

he vist i que les ha anat posant com aquell qui fa un trencaclosques de que el nom 

ressona i el llegat cultural, històric i polític existeix i un el té encara que no en sigui 

conscient. 

 

Només vull ressaltar, si vostè hi està d’acord, m’ha interessat molt com es 

desprèn del paisatgisme dels anys 70, com ho fa també una mica la pròpia societat, 

com es vincula, com es compromet, com viatja pel món i explica molts dels 

problemes que aquí es vivien i jo li haig de dir que sento gratitud per aquest tipus de 

coses, perquè no tothom les feia i per tant crec que és de rebut dir-li que moltes 

gràcies per haver transportat el seu art arreu del món. 

 

Jo penso que avui ens hem equivocat de paraula, diem Fill Predilecte però 

segurament vostè és pare de moltes coses, ha estat fundador, l’edat i l’experiència ja 

la té, per tant més que fill seria el pare o una persona preferida, per tant si no li 

sembla malament li direm Persona Preferida de Sant Cugat. 

 

Ressaltar totes aquestes coses que ja s’han dit a nivell de llegat, artístic, 

cultural, social, de pensament. Els gegants, que no s’ha dit però que són els més 

guapos de Catalunya, jo crec que és una cosa que s’ha de tenir en compte, són uns 

grans ambaixadors però és que a més són els més guapos i llavors també s’ha de 

dir, no és perquè siguem santcugatencs. 

 

Simplement això, ressaltar, gràcies pel compromís amb la ciutat, gràcies pel 

compromís social, gràcies per la perseverança que a vegades en el món de l’art no 
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és fàcil i jo entenc que vostè té una trajectòria de perseverança i per tot això és un 

plaer per a nosaltres i és un honor que sigui la Persona Preferida de Sant Cugat. 

Moltes gràcies. 

 

. TINENT D’ALCALDE SR. PERE SOLER, DEL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA: Molt bona tarda a tothom, alcaldessa, Joan i família, Geganters i a la 

resta de la ciutadania que avui ens acompanya. Creiem un encert la proposta que 

se’ns va fer en la Junta de Portaveus, els hi he de dir que ningú va protestar, 

normalment no protesten però en aquest cas a tothom li va semblar molt bé i per tant 

tirar endavant aquesta distinció. Nosaltres avui el que estem fent és un 

reconeixement a la llarga trajectòria de la seva vida però a la llarga trajectòria de 

veïnatge a Sant Cugat amb tot el que comporta el concepte de veïnatge, no només 

per la seva creació sinó també com a veí, passejant per Sant Cugat ens hem trobat 

algunes vegades i tot el que han explicat els meus companys de Consistori ja ho han 

fet en aquest sentit però el que s’evidencia millor és el reconeixement, o al menys fa 

30 anys que els nens i nenes d’aquesta ciutat el reconeixen i que tots tenen a la seva 

retina els Gegants, imagini’s, 30 anys, quantes generacions tenen els gegants i que 

quan passegen pel món, no vostè, sinó els Gegants, reconeixen que són els Gegants 

de Sant Cugat, i això jo crec que diu molt també de la seva obra. 

 

Jo crec que avui el que estem fent és intentar retornar-li un bocí de tot aquell 

llegat que ens has aportat com a ciutat, un bocí que és un reconeixement públic del 

que és la ciutat vers no només a la creació i a l’obra sinó també a la persona de Joan 

Tortosa. Activista i artista, només podem fer que agrair-te el passejar també el nostre 

nom per arreu del món, i un cop més amb aquesta distinció el que fem és distingir a 

les persones que per a nosaltres mereixen una menció especial i un honor tenir-lo 

com a veí i com a ciutadà que és el de Fill Predilecte. Per tant moltes gràcies per tot 

allò que ens has aportat i moltes gràcies per tot allò que encara ens has de seguir 

aportant, així que felicitats per aquesta distinció a tu i a la teva família que també 

haurà suportat i haurà aguantat una miqueta tot aquest activisme i tot aquest artista 

que és Joan Tortosa. Moltes gràcies. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies, doncs per tancar aquest torn de 

paraules permeteu-me que us adreci també un breu parlament. És difícil parlar quan 

ja s’han dit tantes coses i per tant Joan benvingut avui a la casa de tots, aquesta casa 

que és el Consistori que és l’Ajuntament del poble i precisament és l’Ajuntament del 

poble a qui tu has servit i continues servint, perquè no podem oblidar que des de la 

teva visió i mirada artística, des de la teva dedicació a la formació de persones 

talentoses, des de la teva glosa descriptiva, des de la teva visió crítica has sobretot 

aportat moltes coses a aquesta ciutat, per tant has estat al servei del poble. Estar al 

servei del poble vol dir que treballes des de la coherència íntima que la teva disciplina 

ha de traspassar barreres, la teva disciplina de coneixement ha de traspassar 

barreres perquè està al servei d’un objectiu més gran. La teva disciplina de 

coneixement, la teva tècnica, la teva mirada artística, els teus paisatges estan per tant 

al servei d’una missió més gran. Quan passes per la vida des de la coherència amb 

un mateix, quan respectes el teu entorn i retornes tant al teu entorn guanyes respecte 

i guanyes estima, i tu tens l’estima d’un poble al que has servit i vols servir. Quan no 

et deixes manipular, quan tens la mirada neta i la ironia viva, perquè li tens, i els qui 

tenim l’oportunitat de trobar-te, de parlar, sempre esperem aquell encaix d’aquella 

ironia que no sabem si haurem sabut captar del tot. Quan tens aquesta personalitat 

tens un gran tresor i l’has ofert al poble, l’has ofert als altres. Només per això, com 

alcaldessa, jo avui de tot cor et dic gràcies, et dic gràcies per haver dedicat gran part 

del teu temps a la nostra col·lectivitat; gràcies per haver volgut compartir la teva 

passió amb aquesta col·lectivitat; gràcies per ocupar-te de dotar-nos de tants 
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símbols, de tantes històries, de tantes tradicions que gràcies a la teva intervenció avui 

no es perden; gràcies per deixar-nos tant de paisatge i tanta història; gràcies en 

definitiva per voler servir al poble i fer-ho des de la teva posició, perquè avui potser 

molts oblidem o pensem que el servei als altres es fa només des d’un càrrec públic o 

es fa només des d’una ocupació determinada. No és veritat. Tots podem ser 

servidors dels altres, tots podem ser servidors d’una col·lectivitat, de fet avui estem 

fent un reconeixement molt merescut, un reconeixement a un gran artista, però 

sobretot a una gran persona, perquè l’important de tota la teva trajectòria, que és 

brillant, és una trajectòria de molt de pes, l’important és que ha estat una trajectòria 

de construcció social, ha estat una trajectòria que ha estat compromesa amb la 

construcció d’aquesta ciutat i amb la construcció de societat. Jo parlo sempre que les 

societats que evolucionin cap el futur seran aquelles que sabran entendre que la 

construcció de ciutat i la construcció de societat no la fan i no es fa des dels poders 

públics, es fa des de la societat civil, es fa des de la ciutadania, es fa des de cadascú 

de nosaltres quan volem i pensem que té tot el sentit del món servir al poble. Per això 

avui estic molt honorada de poder-te saludar i demanar en aquest moment la votació 

de tots els regidors i regidores per poder-te nomenar Fill Predilecte d’aquesta ciutat. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

(El present punt fou aprovat per assentiment dels 23 membres electius 

assistents). 

 

(La Corporació municipal i públic assistent varen aplaudir 

aferrissadament). 

 

 (En aquest moment la Presidència prega al Sr. Tortosa que s’atansi per 

tal de fer-li formal lliurament de la distinció honorífica). 

 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: És un honor poder proclamar que en Joan 

Tortosa i Saperas ha quedat nomenat Fill Predilecte de Sant Cugat del Vallès i ens 

agradaria molt avui escoltar les seves paraules. 

 

 . SR. JOAN TORTOSA, una vegada rebut formalment el títol de Fill Predilecte 

concedit pel Ple com a distinció honorífica, formula la següent intervenció: 

 

PARLAMENT DEL SR. JOAN TORTOSA I SAPERAS 

 

Bona tarda Sra. Alcaldessa, tinent d’alcalde, regidors, senyores i senyors, 

amics tots, quan em va arribar per primera vegada la notícia que això podria ser el 

que és em vaig pensar que era algú que feia alguna broma, perquè no creia mai que 

això arribés i finalment ha estat veritat perquè m’ho van confirmar i ara ja no té 

problema, m’ho van confirmar oficialment. No cal dir que m’ha agradat tot el que heu 

dit, però hi ha una cosa que ha esmentat la Roser que també m’ha agradat i és quan 

ha dit que jo sóc pagès, i sempre he tingut aquesta consciència, que sóc un pagès 

de Sant Cugat, potser sí que he fet coses que no serien pròpies d’un pagès, per això 

recordo que en Rudolf Häsler, el pintor suís afincat a Sant Cugat, em deia que jo era 

un “payés culturizado”, i és clar, només faltaria, jo penso que vinguem d’on vinguem, 

sigui quin sigui el nostre naixement i la nostra situació, tots hem estat culturitzats, si 

no seríem com un ramat de bestioles, o sigui que tampoc és res de particular. Però 

és clar, avui per tot el que he sentit aquí ja no sé el què sóc perquè en aquest 

moment no toco de peus a terra. 
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De tota manera per tot el que s’ha dit no voldria contradir a ningú, ni contradir 

res, cadascú pot dir el que vulgui i el que pensi, però m’agradaria exposar una mica 

com fins ara m’he vist i m’he sentit a mi mateix i les circumstàncies que m’han 

envoltat aquests 88 anys. 

 

Sóc santcugatenc perquè vaig néixer aquí, això sense voler ja ho he sigut. Molt 

aviat vaig prendre consciència del poble a on havia nascut i el que era, de manera 

que tot el que he fet i he viscut està dins d’aquests límits. M’he oblidat de dir que 

aquesta estimació per Sant Cugat no és perquè pensés que Sant Cugat era millor 

que els demés pobles, no, simplement perquè jo havia nascut aquí. I en aquest poble 

he anat creant el meu món. He fet el que volia i el que m’agradava, potser a escala 

menor però m’ha compensat i fet feliç. Penso que la felicitat és el màxim al que 

podem aspirar en aquesta vida perquè hi ha molta gent, tots en coneixem, que 

intenten aconseguir la felicitat per uns camins totalment erronis, però també dintre de 

tot m’agrada destacar, no sé si se n’ha parlat perquè això no deu estar en el 

currículum ni enlloc, un aspecte del que m’he sentit sempre orgullós, dic orgullós per 

dir satisfet, i és haver participat activament amb entitats, amb grups, amb 

associacions, siguin o no clandestines, i tot era per anar contra el franquisme per tal 

de recuperar la nostra identitat, que això per a mi era molt important i encara ho és. 

 

No em vull allargar més perquè Déu ni do! tot el que heu hagut d’aguantar, jo 

no, per a mi ha sigut una satisfacció. Per acabar voldria recordar un fet que contrasta 

radicalment amb aquest acte d’avui. Fa uns quaranta anys, quan escrivia als diaris de 

Barcelona, un article meu va desencadenar una campanya d’àmbit nacional que va 

obligar a desestimar el projecte estrella que hi havia a Sant Cugat d’enrunar les 

muralles del Monestir i les torres. Gràcies a aquesta campanya es va desestimar, 

però com a conseqüència a l’alcalde d’aquell moment li va agafar una “rabieta” -i jo 

me n’alegro molt del que va dir- i és que jo era l’enemic públic número 1 de Sant 

Cugat. Després de 40 anys, avui amb aquest acte em sento plenament rehabilitat. 

Les muralles estan al seu lloc i a mi m’anomenen Fill Predilecte, més ja no podia ser. 

Moltes gràcies! 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Sabíem que no faltaria el punt d’ironia en el 

discurs d’en Joan. No tenim un reglament per declarar persones “enèmics número 1 

de la ciutat”, per sort només fem Fills Predilectes. 

 

Donem la paraula a la Sra. Elena Bosch, que també ens adreçarà un petit o 

breu parlament. 

 

PARLAMENT DE LA SRA. ELENA BOSCH 

 

En primer lloc donar les gràcies per tot el que heu dit, que sabeu més que jo. 

Moltes gràcies a tots els amics, coneguts, família, a tots els que heu vingut i ens heu 

acompanyat, ens hem sentit molt bé i estic segura que el Joan també però això de 

donar les gràcies no és el seu fort. 

 

Aquests dies tot se m’ha bellugat una mica, he pensat molt, he anat donant 

voltes amb gent que no era aquí, que no podia ser aquí, com la meitat de la nostra 

família actual, que tots són de vacances, però això és per a bé. I una altra família que 

malauradament han marxat i que estic segura que s’ho haurien passat d’allò més bé. 

Però amb qui més, més, més he pensat ha sigut amb la primera persona que el va 

acompanyar amb tot i per tot, Àngels Cortadellas, que en els moments més difícils, 

en els moments que va realment patir per canviar de professió, per canviar la vida de 
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pagès per això, va estar sempre al seu costat, no al darrera, al costat i a vegades 

algun pas endavant. Res més. 

 

CLOENDA DEL SR. JOAN TORTOSA I SAPERAS 

 

Perdoneu però és que ara l’Elena ha dit unes paraules i a casa qui acaba el 

diàleg sóc jo. Moltes gràcies per tot, però allò que ha dit que la meva primera dona no 

anava al darrera sinó al costat, jo us dic que l’Elena no va al davant però poc se ni 

falta, i gràcies a ella també es poden fer les coses, sinó tot sol no hagués fet res. 

 

. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Ara tot seguit demanarem que signi el llibre 

d’honor i passarem tots a fora a fer-nos una fotografia de grup conjuntament amb els 

gegants, el Joan i la Marieta. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència. 

 

Conclòs l’anterior i essent les 19:46 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 

i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 

 

 


