
Salvador Llobet, ñll predilecte de Granollers

L'Ajuntament de Granollers -la seva ciutat nadiua- va acordar concedir la distinció
honorífica de Fill Predilecte de la Ciutat de Granollers al doctor Salvador Llobet i Rever
ter, geograf,

Per aquest motiu, el dia 25 de novembre de 1989 se celebra, a Granollers, un acte d'ho
menatge al doctor Llobet on -en una sala curulla- es glossá la seva personalitat sota
aspectes diversos. El senyor Antoni Jonch i Cuspinera parla de Salvador Llobet, l'home;
el senyor Jordi Baulies parla de Llobet, mestre i el doctor Vila i Valentí parla de la tasca
investigadora del doctor Llobet. L'alcalde de Granollers, Josep Pujadas, també glossa la
figura del granollerí guardonat; acaba el seu parlament amb unes avinents paraules del
poeta Kavafis que considera escaients a la persona que s'homenatjava, «que per dret propi
és cintada de la ciutat de les idees. 1, en aquesta ciutat, és estrany i difícil d'ésser-hi empa
dronat».

Ja no cal dir que la Junta de Govem de la Societat Catalana de Geografia, que fou pre
sent a l'acte, s'adhereix plenament a l'homenatge en nom propi i en el de tota la Societat,
tal com ja es manifestá a l'escrit dirigit a l'alcalde de Granollers. A més, a les facetes
que foren remarcades cal afegir-hi la dedicació de Llobet a la Societat Catalana de Geo
grafia de la quall'any 1935 fou un deIs fundadors i de la qual fou president en moments
de gran transcendencia. Per als qui tinguérem la sort de tractar el doctor Llobet durant
la seva etapa de president sempre quedara viu el record del rigor que posava en la feina,
la seva austeritat, la dedicació, el compromís. Ho hem assenyalat sempre que ha calgut
i ho manifestarem públicament en l'acte que se celebrara properament -esperem que no
s'hagi de tomar a ajomar comja ho ha estat altres vegades per motius diversos-, reunió
en que pensem cornmemorar tots junts els seus primers vuitanta anys.
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