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El lliurament de les Medalles de la Vila ens recorda una vegada més 
que la ciutat és la gent, tota la gent, la nostra gent. En una de les seves 
obres, l’escriptor Joan Carreras diu que ‘cada poble és únic, cadascun 
té la seva història i la seva gent’, i justament em vull referir a això, al 
caràcter únic de Parets i de totes les persones que hi vivim i que parti-
cipem en la construcció quotidiana de la vila.

Perquè la història d’un poble és, sobretot, la suma de la història de les 
seves persones. Des de l’anonimat o des de l’exercici d’un treball públic 
rellevant, són les persones les que donen sentit a la vila, les que confor-
men una identitat, una cultura, un patrimoni comú. Són les persones 

essencials perquè el poble tingui aquesta energia positiva que ens enorgulleix.

En aquest gran projecte col·lectiu que és Parets hi trobem un munt d’homes i dones honestos, 
de persones treballadores, íntegres, compromeses, lluitadores. Ens hem de fixar especial-
ment en aquelles que ens aporten valors i compromís cívic. Són persones amb les quals, en 
molts casos, ens identifiquem. Distingim persones o entitats per la seva conducta, per la seva 
dedicació, per la seva exemplaritat, pel seu talent... en definitiva, per la seva trajectòria a 
favor de la comunitat i de la nostra vila.

Per això és bo que Parets reconegui la feina de la seva gent, de les seves entitats. És l’hora 
del reconeixement i de l’agraïment.

La finalitat de les Medalles de la Vila és reconèixer les persones o entitats que han dut a 
terme actuacions destacades en benefici de Parets en els àmbits cultural, artístic, educatiu, 
social, econòmic, esportiu etc. Per aquest motiu, enguany volem destacar dues persones i una 
entitat local que ens honoren i de les quals ens n’enorgullim.

Josep Maria Mauri és una persona molt apreciada pel seu treball com a docent els anys 70 
i 80 i per la seva vinculació amb l’Escola de la Natura, on porta a terme un treball absolu-
tament desinteressat com a coordinador del grup d’astronomia. Ha fet i fa aquesta tasca de 



divulgació científica de manera altruista durant força anys, la qual cosa posa de relleu el seu 
voluntarisme, dedicació i compromís amb la nostra vila. Molts joves han après a admirar i a 
conèixer millor l’univers on vivim gràcies al seu bon mestratge.

Al mateix temps, col·labora amb el servei local de meteorologia i, fins i tot, sol participar 
generosament en actuacions musicals per a la gent gran dels casals municipals, gràcies al 
seu domini de la guitarra. L’actitud despresa i la vocació de servei són un exemple que ens 
estimula i ens ajuda a admirar la feina que du a terme. El reconeixement públic de Josep M. 
Mauri fa, doncs, visible la seva tasca de transmissió de coneixements i de compromís perso-
nal i social, que també ha contribuït a enriquir la nostra vila.

Pere Comas és un referent en el món de la restauració, de la mateixa manera que El Jardí és 
tota una institució gastronòmica a Parets, a la comarca i més enllà. Fa més de vuitanta anys 
que els seus pares van fundar aquest restaurant a casa nostra. En Pere va continuar el negoci 
i se n’ha mantingut al capdavant fins fa ben poc, quan l’ha deixat en mans del seu fill Josep. 
En realitat, doncs, és un homenatge a tota la nissaga familiar, perquè tres generacions han 
dedicat una llarga vida a l’establiment. No hi ha dubte, però, que El Jardí porta l’empremta 
del Pere, el segell d’un home creatiu, innovador, apassionat de la cuina i de la terra.

Volem distingir, doncs, la seva llarga trajectòria com a professional de l’hostaleria i alho-
ra reconèixer la seva contribució a la projecció de Parets, ja que l’ha situat com a destí de 
qualitat en l’àmbit gastronòmic. El Jardí està reconegut des de 2016 com a restaurant Slow 
Food km 0 pels productes de proximitat que utilitza, està inscrit al col·lectiu comarcal Cuina 
VO i és punt de recollida de la Cistella Ecològica.

En una època no gaire llunyana, també va saber convertir El Jardí en un autèntic motor 
cultural i social de Parets. Els anys 70 i 80, sobretot, va ser un espai de referència per al jo-
vent, un lloc de trobada per a diverses generacions de paretans, ja que acollia una discoteca 
a l’aire lliure i un pub, on es programaven conferències, concerts, projeccions de cinema i 
exposicions, entre d’altres activitats. Va ser una aposta valenta del Pere, que no es confor-



mava amb satisfer l’estómac dels comensals sinó que també pretenia omplir-ne l’esperit. Ha 
estat, doncs, un actiu fonamental en el món lúdic i cultural de Parets, de la mateixa manera 
que cal subratllar la participació i col·laboració d’El Jardí en diverses iniciatives de poble, 
com la Mostra Gastronòmica o el sopar clàssic de Festa Major.

El Club Handbol Parets és una entitat històrica a Parets, un dels nostres emblemes esportius 
des de fa gairebé 65 anys. El seu origen va estar marcat per la proximitat a la ciutat bressol 
de l’handbol espanyol, Granollers, però de seguida va saber crear la seva pròpia identitat. 
Aquell antic Club Balonmano Juventud Parets es va anar transformant i creixent al llarg del 
temps, fins a viure grans moments esportius.

El seu palmarès és molt meritori, farcit de campionats, ascensos i altres guardons. Cal 
remarcar que, a principis dels 80, el club va aconseguir la seva màxima fita, jugar a la 1a 
Divisió Nacional, una categoria que no es va poder mantenir per la reestructuració que va fer 
la Federació Espanyola i l’alt cost econòmic que suposaven els desplaçaments per a l’entitat.

Volem reconèixer la gran tasca de promoció de l’handbol que ha dut a terme al llarg de més 
de mig segle, a més de fomentar-ne la pràctiva esportiva entre nombrosos nois i noies de 
Parets, de difondre els valors d’aquest esport i de defensar amb noblesa, dignitat i orgull el 
nom de la nostra vila. Suposa, alhora, un homenatge a totes les persones que han contribuït 
a fer gran aquest club i l’han mantingut viu, com a exemple de compromís amb l’esport.

Tots tres guardonats són persones i entitats il·lustres que avui reben un reconeixement just.

Ens enorgulleixen com a membres d’aquesta comunitat. El seu exemple, la seva dedicació i 
la seva trajectòria ens han de servir de guia per orientar el futur de la vila. 

Els agraïm públicament la seva aportació i felicitem molt sincerament el Josep Maria, el 
Pere i el Club Handbol Parets.

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde de Parets del Vallès



Capítol I. La distinció municipal

Article 1. L’objecte d’aquest Reglament és la regulació de la concessió d’una distinció de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès a aquelles persones físiques o jurídiques que, per la seva trajectòria, actuació, mèrits i 
valors cívics i democràtics, honorin la població, tal com preveu l’article 189 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Article 2. La distinció que l’Ajuntament de Parets del Vallès podrà conferir per premiar mereixements 
especials o serveis extraordinaris prestats a la població serà la Medalla de la Vila. S’estableix que 
l’Ajuntament de Parets del Vallès podrà concedir un màxim de tres medalles cada any.

Article 3. La distinció esmentada en l’article anterior serà merament honorífica, sense que pugui atorgar 
cap dret econòmic ni administratiu.

Capítol II. De la medalla de la Vila

Article 4. La Medalla de la Vila es concedirà en reconeixement i agraïment del municipi envers persones 
físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d’activitats que hagin tingut un extraordinari relleu i 
transcendència d’enaltiment de la vila o de servei i de dedicació al progrés i benestar del municipi i de la 
seva ciutadania, amb ampli ressò més enllà de l’àmbit paretà. 

Així mateix, es concedirà en reconeixement i agraïment de la vila envers persones físiques o jurídiques que 
hagin destacat molt especialment en el treball de l’associacionisme ciutadà i les manifestacions culturals, 
esportives, cíviques, econòmiques i socials.

Excepcionalment, amb caràcter puntual, també es podrà concedir la Medalla de la Vila a títol pòstum 
a persones difuntes, en les quals hagin concorregut els mèrits a què es fan referència en els paràgrafs 
antecedents. En aquest sentit, la distinció la recolliran els familiars o persones més properes al difunt 
homenatjat.

Article 5. En la medalla hi ha de figurar obligatòriament l’escut de Parets del Vallès, la menció que es 
tracta de la Medalla de la Vila, el nom de la persona guardonada i la data d’atorgament. 

Article 6. Els guardonats podran lluir una reproducció de la medalla a la solapa o lloc similar. En cas que 
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es tracti de persones jurídiques, ho podran fer constar en l’anagrama i en qualsevol eina de difusió de les 
seves activitats.

Article 7. La persona física a qui s’atorgui la Medalla de la Vila tindrà el tractament de Paretà o Paretana 
il·lustre.

Capítol III. Del procediment de concessió de la Medalla de la Vila
Article 8. La concessió de la Medalla de la Vila, l’acordarà la Corporació municipal amb el vot favorable 
de la majoria absoluta, a proposta de l’Alcaldia i tramitat prèviament l’expedient en el qual hi han de 
quedar acreditats els mereixements que justifiquin aquesta distinció.

Article 9. El procediment s’iniciarà per acord de la Junta de Portaveus, la qual designarà un instructor 
de l’expedient. Actuarà com a secretari de l’expedient qui ho sigui de l’Ajuntament o persona en qui de-
legui. Les propostes d’atorgament de les medalles que suposaran l’inici del procediment les formularà la 
mateixa Junta, bé a iniciativa pròpia, bé a proposta de les entitats o col·lectius de Parets del Vallès.

Article 10. Quan motius d’urgència així ho demanin, l’expedient es podrà substituir per un escrit raonat 
de l’Alcaldia.

Article 11. Els atributs i la documentació vinculats a la distinció atorgada es lliuraran als guardonats per 
l’Ajuntament en acte públic d’homenatge o en la forma que el Ple disposi en prendre l’acord de concessió.

Capítol IV. Del llibre-registre de distincions
Article 12. S’haurà d’inscriure en un llibre-registre, que estarà a càrrec del titular de la Secretaria de 
l’Ajuntament, un extracte dels acords de la Corporació atorgant la distinció citada. 

Article 13. En el llibre-registre s’inscriuran, per ordre cronològic de concessió, els noms i les circumstàn-
cies personals de cada una de les persones distingides, la relació de mèrits que van motivar-ne la conces-
sió, la data d’aquesta i, si escau, la de la seva mort.

Disposició final
L’aprovació d’aquest Reglament anul·la i deixa sense efecte les anteriors disposicions que, en matèria de 
distincions, hagi adoptat la Corporació municipal.

El Reglament de distincions



Revers Anvers



La Medalla de la Vila és l’única figura de reconeixement que el municipi de Parets del 
Vallès concedeix a persones físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d’activitats 
d’extraordinari relleu i enaltiment de la vila o bé pel servei i dedicació al progrés i benestar 
del municipi i la seva ciutadania.

La Medalla de la Vila de Parets del Vallès, doncs, s’ha creat per la necessitat de premiar 
mèrits notables dels nostres conciutadans i conciutadanes. 

És una condecoració de caire merament honorífic i, per tant, només confereix el dret d’ús 
als guardonats.

És una petita peça de plata, de forma circular, de 55 mm de diàmetre.

A la medalla hi figura, a l’anvers, l’escut de Parets del Vallès en relleu.

Al revers hi figura la façana de la casa consistorial i hi consta la menció de què es tracta.

Així, doncs, la Medalla de la Vila deixa gravat sobre metall el reconeixement dels ciutadans 
i ciutadanes de Parets del Vallès.

Es lliura dins d’un estoig que també conté una reproducció de l’escut de Parets del Vallès 
en una insígnia d’or per tal que els guardonats a títol individual amb la Medalla de la Vila 
puguin lluir aquesta distinció quan ho desitgin.

El nombre de medalles que es poden concedir anualment queda restringit a tres distincions, 
que són exclusivament honorífiques i en cap cas tenen cap dret econòmic ni administratiu.

Aquestes distincions poden fer-se a proposta de l’Ajuntament, però també tenint en compte 
els suggeriments i peticions d’entitats i associacions del municipi.

Tota persona que rebi la Medalla de la Vila tindrà el tractament de paretà o paretana 
il·lustre.

En l’última edició de 2016 van rebre aquesta distinció la Colla del Ball de Gitanes de Parets, 
la senyora M. Rosa Naqui i el senyor Juan Jorquera.

La Medalla de la Vila





Club Handbol Parets

Medalla de la Vila 2018 en reconeixement del 65è aniversari de l’entitat i de la promoció 
de l’esport de l’handbol a Parets.





Club Handbol Parets

A finals de l’any 1954, una colla de paretans van proposar introduir la pràctica d’un nou es-
port a Parets del Vallès. El fet que la nostra població fos molt propera a Granollers, bressol 
de l’handbol a l’Estat espanyol, es va sumar a l’oferta de la delegació del Frente de Juven-
tudes que, a través de Josep Ribas, Jaume Anfruns i el doctor Francesc Canal, van impulsar 
aquesta iniciativa. El 26 de desembre d’aquell any va néixer el Club Balonmano Juventud 
Parets.

L’endemà de Nadal de l’any 1954 es va celebrar a la nostra població un torneig triangular, 
en què van participar els equips de la Penya Meyba, la Penya Olímpica i el BM Granollers.

Es va condicionar l’actual plaça de la Vila com a pista de joc, on els primers jugadors locals 
van anar aprenent a jugar de la mà dels promotors de l’handbol a Parets, que van comptar 
amb l’ajuda tècnica del BM Granollers i de Francesc Canal, tècnic en l’esport de l’handbol. 
En aquella època, hi havia pocs equips a la comarca del Vallès Oriental, i el Parets començà 
a jugar partits amb  municipis com Sabadell i la Roca, a banda del Granollers. També 
s’enfrontaren a algun de la ciutat de Barcelona. Durant molts anys, a Parets, els diumenges 
al matí era tradició anar a veure l’handbol i, a la tarda, el futbol.

A partir de l’any 1956, es va confiar la direcció de l’equip a l’esportista local Joan Desquens. 
Durant aquella temporada, el Parets va participar en el campionat organitzat per la Delega-
ción Comarcal de Sindicatos. Van aconseguir el títol de campió i li van atorgar la medalla a 
l’esportivitat. Aquest títol comarcal va qualificar l’equip del Balonmano Juventud Parets per 
participar en el campionat provincial de segona categoria.

Els bons resultats van contribuir que l’equip assolís l’objectiu de l’ascens a primera categoria 
provincial, amb una ratxa de tretze victòries consecutives. Dificultats de caràcter econòmic, 
però, van provocar el descens a segona a principis dels anys 60. 

L’any 1962, a la ciutat de Reus, es van celebrar les eliminatòries per anar al campionat 
d’Espanya. A la fase final celebrada a València, van prendre part equips com el Betis, Va-
lència, Bilbao i, entre ells, també hi era el Juventud Parets, que va assolir el tercer lloc.



El 1979, el Balonmano Juventud Parets va ser campió de la lliga d’ascens a la primera divi-
sió nacional. Aquesta qualificació li va permetre jugar la fase final del campionat d’Espanya 
de segona divisió, on es va classificar en tercer lloc.

Als anys 80, va jugar a la primera divisió nacional, en el grup en què participaven equips de 
València, Alacant, Saragossa i Pamplona. Més endavant, la Federació Espanyola d’Handbol 
va endegar una reestructuració en la primera divisió que suposava desplaçaments molt cos-
tosos que el club no podia assumir. Així doncs, van haver de renunciar a una categoria que 
havia costat molts esforços aconseguir. 

Des d’aleshores, el primer equip de l’Handbol Parets ha anat alternant les categories prime-
ra, segona i tercera catalanes, en les quals ha participat de manera ininterrompuda.

A dia d’avui, l’equip sènior juga a la màxima categoria del país, que és la lliga catalana. Cal 
destacar que la gran majoria dels seus membres provenen d’equips inferiors del club.

Actualment, el club compta amb una vuitantena de socis, set equips federats i més de 80 ju-
gadors que participen en les competicions organitzades per la Federació Catalana d’Handbol 
i el Consell Esportiu del Vallés Oriental: escola, alevins, infantils, cadets, juvenils i sèniors. 
Els membres més petits, els de l’escola, compten només amb cinc o sis anys d’edat. L’entitat 
està dirigida per una junta directiva de 9 membres. 

Als anys 90, el Club Handbol va començar a organitzar l’escola d’estiu d’handbol, amb 
participants de 8 a 14 anys. A més de les competicions regulars, el Club Handbol Parets 
organitza una escola d’handbol adreçada a nens i nenes entre 6 i 14 anys, i altres activitats 
en col·laboració amb l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Parets destinades a la promoció 
de l’esport en general, com ara el torneig 4×4 d’handbol al carrer, emmarcat en la Diada 
de l’Esport.

El Club Handbol Parets organitza anualment el Memorial Josep Ribas i Francesc Clos, amb 
la participació de diversos equips catalans.



Pere Comas Godayol

Medalla de la Vila 2018 en reconeixement de la seva trajectòria professional com a res-
taurador, de la promoció de la cuina de proximitat i de la seva contribució a la projecció 
exterior de la vila.





Pere Comas Godayol

Restaurador reconegut a tota la comarca, el Pere del Jardí va néixer a Parets l’octubre de 
l’any 1941. Fill gran del Josep i la Montserrat, que també van ser pares de la Remei.

Procedents de Granollers, els pares van arribar al nostre poble el 1934 per regentar el Cafè 
de Baix, tal com es coneixia popularment El Jardí. Portaven un llarg bagatge en el món de 
la restauració. El Pepet havia estat xef a la Maison Dorée, al Ritz, al Set Portes o a la Fonda 
Europa, on va conèixer la Montserrat.

En aquells anys, els homes –les dones només freqüentaven aquests establiments circumstan-
cialment– es reunien en els cafès segons les seves tendències polítiques. Aquest local des de 
sempre havia acollit les persones d’ideologia més conservadora. 

El Pepet es posà al càrrec del cafè i la Montserrat era la mestressa dels fogons. La vedella 
amb bolets o els peus de porc han fet la delícia de diverses generacions de paretans.

De petit, en Pere deia que de gran volia ser escultor, potser perquè, durant les obres de cons-
trucció del nou temple parroquial, l’artista Frederic Marès dinava cada dia al Jardí i s’asseia 
el menut a la falda. Ell recorda aquesta situació com si s’hagués esdevingut ahir mateix.

Pere Comas recorda perfectament la persona a qui, amb tan sols 8 anys, va servir el seu 
primer ‘carajillo’. Quan en tenia 12, els dijous de mercat, acompanyava el seu pare a fer 
d’ajudant de cambrer a Granollers: era l’encarregat de portar a les taules el pa i el vi, les 
postres i els cafès. Amb 15 anys, ja hi anava sol, a fer de cambrer oficial, els dissabtes al 
mercat de Vic. A banda d’aquestes “feines” més estables, anava a treballar de manera pun-
tual a una bona colla de restaurants de la comarca.

L’any 1969, morí el Pepet i els seus fills Pere i Remei assumiren la direcció del negoci fami-
liar. Pocs anys després s’hi afegí la Carme, l’esposa, que va iniciar un fructífer tàndem amb 
la seva sogra Montserrat fins que aquesta es va jubilar. Més tard, també entrà a la cuina la 
Lídia, germana de la Carme, amb qui les postres van assolir el seu punt àlgid. La iaia Fina 
–mare d’ambdues– i la iaia Montserrat van arribar a esdevenir tot un emblema del Jardí fins 
que van marxar, gairebé centenàries. 



Durant una època, els anys 70 i 80, El Jardí també va acollir una discoteca a l’aire lliure i 
un pub, i es va convertir en un punt de trobada indispensable del jovent local.

Més de 80 anys després, la família Comas encara és al capdavant d’aquest establiment cen-
tenari. El Jardí ha esdevingut un referent de bona gastronomia a la comarca. Ja amb el seu 
fill Josep al davant de la cuina, el 2016 va ser reconegut i acreditat com a restaurant Slow 
Food. Defineixen la seva cuina com a mediterrània d’inquietuds. Actualment, forma part del 
col·lectiu CuinaVO, una agrupació de cuiners i restaurants del Vallès Oriental que promou les 
virtuts i singularitats de la cuina vallesana, basades en el territori, la proximitat i la qualitat. 
D’un temps ençà, El Jardí treballa amb alguns productes d’horta ecològica i de recuperació 
de llavors antigues.

A banda de la seva passió pel bon menjar i el bon beure, Pere Comas també ha estat un se-
guidor entusiasta de diferents esports. De jovenet, va jugar a bàsquet amb els primers equips 
que es van crear. El seu esport estrella, però, és el futbol. Molt vinculat al Club Futbol Pa-
rets, en va ser president entre el 1988 i el 1992 i vicepresident en l’etapa anterior, de 1984 
a 1988. Als anys 50, també en va ser jugador i, molts anys més tard, ha entrenat una bona 
colla de nois de manera voluntària. 

També va estar vinculat al Centre Excursionista de Parets, on s’encarregava d’organitzar 
balls els diumenges a Can Rajoler i també concerts de petit format. La recaptació d’aquestes 
activitats s’invertia en material per al CEP i en la programació de les seves excursions. 
Més tard, també organitzà aquest tipus d’esdeveniments en el ‘Centro’, que depenia de la 
parròquia.

Pere Comas està casat amb la Carme Porto, té dos fills, el Josep i l’Elisenda, i tres néts.

Disposa d’una memòria portentosa del Parets de dècades anteriors i recorda fets i indrets 
amb una precisió fotogràfica. Això i el seu gust per la conversa fan d’ell un loquaç narrador.

El Pere afirma que sempre ha fet el que a ell li ha agradat, però en realitat ho ha fet perquè 
sabia que també li agradaria al seu poble.



Josep Maria Mauri Terrado

Medalla de la Vila 2018 en reconeixement de la seva trajectòria professional com a docent i 
de la tasca de divulgació científica duta a terme a l’Escola de la Natura de Parets.





Josep Maria Mauri Terrado

Josep Maria Mauri Terrado va néixer a Lleida l’any 1941. És el fill petit de Josep i de Te-
resa que en van tenir dos més. Recorda amb felicitat els anys d’infantesa, quan es feia vida 
al carrer.

Va anar a estudi a una de les petites escoles privades que aleshores sovintejaven a la capital 
lleidatana. Hi va cursar també el batxillerat elemental i els tres anys de magisteri que va 
compaginar amb el batxillerat superior. Alumne avantatjat, aviat manifestà inclinació per 
les ciències, la natura i la música.

Durant un parell de cursos, amb només 17 anys, va exercir de mestre a l’escola on hi va ser 
alumne. El seu afany per continuar aprenent, però, el va dur fins a la Universitat de Barce-
lona, on es va matricular per fer Ciències i on es va acabar llicenciant en Químiques. La seva 
intenció, però, era dedicar-se a la docència, sobretot als cursos superiors de primària o als 
de batxillerat. Mentre estudiava, treballava en acadèmies per pagar-se els estudis.

El 1969 va venir a viure a Parets, cridat pel director del Patronato de Enseñanza Media 
d’aleshores, Ramon Agulló, company seu de magisteri a Lleida. En Josep Maria inicià la 
seva trajectòria docent a Parets a les instal·lacions que el Patronat encara tenia a Ca n’Oms. 
El curs següent, 1970-1971, ja va començar les classes a l’edifici de l’avinguda de la Pedra 
del Diable. Va ser el mestre de ciències del Patronat de diverses generacions de paretanes i 
paretans. L’any 1993, va plegar de mestre i va opositar per exercir de professor de batxille-
rat. Després d’haver passat per un institut molletà, va obtenir la plaça a l’IES Montmeló, 
on es va jubilar. 

A l’escola Pau Vila, va muntar laboratoris de ciències naturals, de física i química i de foto-
grafia. Més endavant, amb l’ampliació del col·legi, en va muntar un de nou dedicat a totes 
les branques de les ciències naturals. La seva metodologia es caracteritzava per donar molta 
rellevància a la pràctica i, sempre que podia, sortia amb l’alumnat a l’exterior de l’escola.

És membre destacat de l’Escola de la Natura de Parets des dels inicis d’aquest centre 
d’educació ambiental. El seu director havia estat alumne del Josep Maria i mantenien un 
estret vincle, atesa la confluència d’interessos.



Molt afeccionat a observar l’espai, de formació essencialment autodidacta, va ser un dels 
principals impulsors, l’any 1993, de les sessions d’astronomia a l’Escola de la Natura i 
n’ha estat el monitor des d’aleshores fins a l’actualitat. De fet, a l’escola Pau Vila ja havia 
adquirit un telescopi que havia permès els alumnes de fer les primeres observacions. Aques-
tes sessions han estat un dels actius més estables de l’Escola de la Natura quant a interès i 
assistència de públic. Durant gairebé 30 anys s’ha fet una sessió d’observació astronòmica 
mensual, primer amb un telescopi pràcticament domèstic, i desprès a l’observatori-cúpula 
construït al terrat de l’escola municipal Pau Vila. Amb l’excepció de l’observatori del Mu-
seu de Granollers, la cúpula de l’escola Pau Vila és l’única a la comarca instal·lada en una 
infraestructura pública. Durant aquests anys, ha acollit un gran nombre de paretanes i pare-
tans amb l’afany de mirar cap als astres. L’equipament ha passat per diversos moments i ha 
comptat amb algunes donacions tant econòmiques com de maquinària.

El 2005 es va crear el Grup d’Astronomia de l’Escola de la Natura, del qual Mauri n’és el 
capdavanter i l’ànima, ja que és una persona dotada d’uns amplis coneixements i de la facul-
tat de transmetre la màgia de l’astronomia als assistents a les sessions. Alhora, és la baula 
indispensable per mantenir la unió del grup, tant per la seva personalitat com per la seva 
capacitat i dedicació.

Al desembre de 1969, en Josep Maria es va casar a Lleida amb Pepita Sambonete Coll i tots 
dos es van instal·lar a la nostra població. Tenen dos fills, l’Albert i l’Àlex, i dos néts.

Al Josep Maria sempre li ha agradat la música; de jove, actuava amb un grup en les fes-
tes majors de pobles lleidatans. Ha tocat diversos instruments des de ben petit –a més de 
col·leccionar-ne una bona colla d’exemplars–: acordió, violí o piano. La seva especialitat, 
però, és la guitarra, que toca de manera voluntària en alguns esdeveniments de la nostra 
localitat. 

Resumeix la seva vida en unes poques paraules amb un marcat accent vital: “m’he divertit 
molt i encara em diverteixo.”
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