
Ressenya biogràfica de Josep Jerez per orientar l'exposició a Can Pedrals sota el 
títol “El Granollers de Josep Jerez”

El passat 5 de març de 2017 a l'assemblea de socis de l'AFJO es va acordar homenatjar a
Josep Jerez (Cardona, 24-5-1934 / Granollers, 25-2-2017) qui va ser president de l'entitat 
durant molts anys. Una de les propostes que van sorgir va ser dedicar-li l'exposició a Can 
Pedrals que tindrà lloc a finals d'any. Així, es va acordar que l'exposició tindria el títol “El 
Granollers de Josep Jerez”. Per a tots aquells que el vau conèixer poc i per tal d'orientar-
vos a l'hora de fer la vostra fotografia, us faig uns breus apunts sobre la biografia de 
Josep Jerez i la seva vinculació a Granollers.

Josep Jerez, el valor de la família. Va formar la seva família amb la Paquita, la seva 
muller, i va tenir tres fills, dos nois i una noia. Va tenir néts, uns que ja són joves i un altre 
que ara té pocs mesos d'edat. 

La seva professió, la comptabilitat i les finances. En la seva vida laboral va ser 
treballador de la banca i per aquest motiu va viure en diverses ciutats de Catalunya. Quan
es va jubilar oferia de forma altruista els seus coneixements i el seu temps a ajudar a 
persones i a entitats que necessitessin un cop de mà. 

Granollers, la seva ciutat d'adopció. La família es va traslladar a Granollers a l'any 1972
perquè els seus fills, aleshores d'edat universitària, poguessin tenir un fàcil accés als 
centres educatius. Es van adaptar bé a la dinàmica social de la ciutat i molt aviat s'hi van 
sentir a gust. Aquí va néixer la seva filla petita. Considerava que Granollers era una ciutat 
oberta i acollidora. 

Un home de fortes conviccions religioses i de valors humans. Va col·laborar de forma
activa amb la Parròquia dels Pares Franciscans. Va ser també un agent dinamitzador de 
la vida social i cultural de Granollers. Creia en la importància de les associacions i del 
voluntariat per tal de fomentar la participació de tothom en actes culturals i socials i crear 
així un bon teixit humà. Creia en el treball en equip i va col·laborar en diferents entitats de 
la ciutat. 

Un amant de la música i de les tradicions populars. En Josep Jerez va ser des de 
sempre un amant de la música. De 1989 a 1999 va ser president de l'Agrupació 
Sardanista de Granollers. Durant aquell temps va promoure la creació d'una cobla pròpia i
va impulsar la formació de músics joves d'instruments de cobla. També va treballar per a 
la promoció de la sardana i va organitzar cursos a escoles i centres cívics. Va mantenir 
una programació estable de ballades sardanistes. 

Creia en una ciutat oberta a la participació de la gent. Valorava els actes públics 
oberts a la participació de tothom fossin de caire esportiu, cultural o de festes tradicionals. 
Li agradava especialment quan motivaven la relació entre diferents generacions perquè 
deia que tots contribuïen a enriquir l'activitat. Valorava la vitalitat i entusiasme dels joves 
així com el bon fer de les persones grans. Se'l podia trobar, sovint fent fotografies i a 
vegades acompanyat pels néts, en una cursa popular de bicicletes, en la festa de Sant 
Joan, a la Festa Major on un any va participar com a jurat, als partits d'handbol de la CUP,
a la cavalcada de Reis,... Creia en el valor de les tradicions com a signe d'identitat d'un 
poble i de transmissió del seu llegat històric i cultural. 

Va ser cofundador de l'Associació Fotogràfica Jaume Oller i president de l'entitat. 
L'Associació Fotogràfica Jaume Oller va néixer l'any 2001-2002 arrel de cursos de 



fotografia que aleshores impartia la fotògrafa Rosa Iglesias en el Centre Cívic Jaume 
Oller. Durant el Ral·li Fotogràfic del 2001, un grup de persones que ens havíem conegut 
als cursos vam acordar fundar una associació per motivar la pràctica de la fotografia. Va 
ser fàcil escollir el nostre nom perquè, a més de ser el que portava el Centre Cívic, en 
Josep Jerez  havia conegut al senyor Jaume Oller i ens va informar que havia estat una 
persona molt vinculada a l'associació del barri i un gran aficionat a la fotografia. Des dels 
seus inicis l'AFJO va voler ser una entitat oberta a la participació, vinculada a la dinàmica 
de la ciutat  i impulsora d'activitats com ara cursos de formació i exposicions, així com 
d'iniciatives diverses de col·laboració amb altres entitats. En Josep Jerez hi va col·laborar 
de forma molt activa i amb una actitud sempre positiva a les noves propostes, als canvis i 
a la millora. Reconeixia i valorava la feina feta en equip.   

Va promoure la creació de la revista Ressò. A en Josep Jerez també li agradava 
escriure, ho feia en la seva llengua materna, el castellà, però des que es va jubilar va  
realitzar cursos de català per a adults per poder-ho fer també en català. Estava convençut
que les persones grans tenien moltes coses valuoses per fer i per explicar als altres. Amb 
aquest esperit va promoure la fundació de la revista Ressò que s'edita cada tres mesos 
amb el propòsit de ser un taller de comunicació de la gent gran. 

Amb aquests apunts biogràfics espero haver-vos suggerit un munt de possibilitats per fer 
les vostres fotografies a l'exposició de Can Pedrals. 

Consol Areñas i Rusiñol

 


