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Amb molta il·lusió 

Des de l’alcaldia 

Benvolguts granadencs i granadenques, 

 

Encetem un nou any d’il·lusió i esperança en el què desitgem poder deixar endar-

rere la situació convulsa que ha generat la pandèmia. Una vegada més vull donar 

el més sentit condol a totes aquelles famílies que la pandèmia ha tocat de prop i 

també mostrar el meu agraïment a tots aquells i aquelles que cada dia, amb peti-

tes o grans accions, contribuïu a protegir-vos i a protegir la resta. 

 

Si parlem d'il·lusió, és ben cert que pot ser quelcom abstracte, però si no és molt 

gosat per part meva, reflexionaré sobre què significa aquesta paraula per a mi. 

 

En el meu cas, trobo la il·lusió en aquelles coses que gaudeixo, estimo i desitjo 

que succeeixin. Particularment, descobreixo la il·lusió en petites accions del dia a 

dia com veure la sortida del sol, trobar-me amb amics, passar temps amb la famí-

lia i d’altres coses que fins i tot poden semblar ridícules. Però bé, tots tenim dret a 

definir què és la il·lusió per a nosaltres. 

 

Tanmateix, he de reconèixer que mentiria si no dic que la meva il·lusió per a aquest 

2022 és la de veure els nens i nenes del municipi entrant per la porta de la nova 

escola. Com hem dit, la paraula il·lusió pot tenir un significat diferent per a cadas-

cun de nosaltres, però en aquest cas crec que és un sentiment col·lectiu que tenim 

tots els granadencs i granadenques envers la nova escola. 

 

Certament, o més ben dit, impacientment, esperem veure entrar la mainada a la 

nova escola aquest 2022 i que tots els granadencs i granadenques puguin gaudir 

de la il·lusió que la nova escola portarà a la Granada. 

 

Il·lusionadament, 

 

 

El vostre alcalde,  

 

Joan Cols i Canals 
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A causa de l’epidèmia de COVID-19, la situ-

ació sanitària canvia contínuament. 

 

Us recomanem seguir els canals oficials de 

l’Ajuntament per estar al dia de totes les 

activitats que es duen a terme. 

 

DIA DE LA DONA 
8 de març 

 
 

SETMANA SANTA 
De l’11 al 17 d’abril 

 
 

ABRIL CULTURAL 
Pels volts de Sant Jordi 

 
 

Oficines municipals 
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous de 16:30 a 
19 h (excepte juliol i agost). 

Serveis socials 
Visites concertades dilluns i dimecres (93 897 40 25). 

Servei tècnic d’obres i serveis 

Visites concertades els dijous (93 897 40 25). 
Consultori mèdic 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:30 a 13h i 
dimarts d’11 a 13h (93 326 89 01). 

Deixalleria de Vilafranca del Penedès 
De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16 a 19 h i dis-
sabte de 9 a 14 h i de 16 a 19 h (93 743 14 82). 

93 897 40 25 
676 92 06 20  

93 897 43 26 
93 897 51 22 

93 897 51 23 
93 897 44 87  

628 26 44 82 
93 897 40 00 

93 897 48 70 
93 897 41 02 
93 890 00 00 

900 500 009 
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La recollida de voluminosos té lloc el quart dissabte 
de cada mes. S’han de deixar el divendres a la nit i 
cal trucar prèviament a l’Ajuntament (93 897 40 25). 

Durant l’any 2021, es van recollir un total de 3.758 kg 
de roba usada al contenidor situat a la plaça de l’Es-
glésia. La mitjana de quilos recollits és de 400 al 
mes, amb puntes sobretot en els mesos de tardor. 
 
Recordeu que tota la roba que es posa al contenidor 
rep una nova vida. Un cop recollida passa per un 
procés de triatge per classificar la roba segons si es 
pot destinar a la venta al detall, o bé exportar-la, o bé 
reciclar-la.  
 
En els contenidors s’hi pot posar: qualsevol producte 
tèxtil en bon estat (roba de vestir, roba de la llar, llen-
çols, tovalloles, sabates, bolsos, cinturons...). La ro-
ba s'ha de rentar, plegar i dipositar-la en una bossa 
tancada, i les sabates aparallades, lligant-les pels 
cordons o bé amb cinta. 

3.758 kg de roba recollida al conteni-

dor de Roba Amiga 

El Bibliobús, el servei de biblioteca mòbil, farà para-
da a la Granada tots els dimecres d’aquest primer 
trimestre de l’any, d’11 del matí a 1 del migdia, dar-
rere de l’Escola Jacint Verdaguer. Concretament, hi 
serà els dies 2, 9, 16 i 23 de febrer i els dies 2, 9, 16, 
23 i 30 de març. 

Horaris del Bibliobús durant el pri-

mer trimestre del 2022 

L’Ajuntament de la Granada, per fomentar el reciclat-
ge i l’ús de la deixalleria, tornarà a bonificar aquest 
any 2022 els granadencs que practiquin el reciclat-
ge. Tots aquells veïns que, al llarg del 2022, facin ús 
un mínim de 12 vegades de la deixalleria de Vilafran-
ca, tindran dret a una bonificació del 20% de la taxa 
d’escombraries, que es farà efectiva deduint-se en el 
cobrament de la taxa de l’any següent. D’aquesta 
manera, es pagarà la mateixa quantitat que el 2019 
pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries i no 
veuran augmentat aquest import. 
 
Tothom qui desitgi acollir-se a la bonificació haurà 
de recollir una targeta acreditativa que ja està dispo-
nible a les oficines municipals i que haureu d’omplir 
al llarg de l’any. Us podeu descarregar el full de 
sol·licitud a la pàgina web. El sol·licitant ha de ser la 
persona en nom de qui va la taxa de residus i l’IBI. 

Ja podeu sol·licitar la targeta per 

bonificar la taxa d’escombraries  

Iñaki Iniesta, campió de Catalunya 

de padbol 

El granadenc Iñaki Iniesta es va proclamar el passat 
mes de desembre campió de Catalunya de padbol, 
en vèncer la final Pro del Campionat de Catalunya. 
El padbol és un esport d'equip que consisteix en la 
fusió del futbol i el pàdel, similar al futbol-tennis però 
amb les parets característiques del pàdel. 
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En l’últim trimestre del 2021 es van iniciar els treballs 
d’ampliació i millora de la carretera C-15, que uneix 
Vilanova i la Geltrú amb Igualada i que passa pel 
nostre municipi. S’hi implantarà el sistema 2+1, que 
consta de dos carrils en una direcció i un carril en 
l’altra, alternats cada pocs quilòmetres i separats per 
una mitjana. El conjunt dels treballs s’allargarà du-
rant uns quants mesos. 

Mesos d’obres per endavant per am-

pliar la carretera C-15 

En marxa els treballs per climatitzar 

la Sala 1 d’Octubre 

Aquests dies s’estan duent a terme els treballs per 
climatitzar la Sala 1 d’Octubre del Centre Cívic, una 
tasca necessària ja que és una de les sales que més 
es fan servir i que, fins ara, no disposava d’aquesta 
comoditat. Es preveu que els treballs finalitzin prope-
rament. 

Aquests darrers dies s'ha instal·lat un projector de 
màxima qualitat i una pantalla de gran format a l'au-
ditori del Centre Cívic, finançats en la seva totalitat 
per subvencions de caràcter cultural. Amb aquests 
nous recursos, la sala queda equipada amb dos 
elements que fins ara no tenia i permetrà oferir pro-
jeccions amb gran qualitat. 

Instal·lats un projector i una pantalla 

de gran format al Centre Cívic 

El passat mes de desembre es va detectar el primer 
niu de vespa asiàtica al nostre municipi, concreta-
ment a la zona del Cortei. La vespa asiàtica és una 
espècie invasora molt perjudicial per l’ecosistema i 
que s’alimenta, entre d’altres, de les abelles de la 
mel. En cas de detectar un niu de vespa asiàtica, us 
heu de posar en contacte amb l’Ajuntament. 

Detectat el primer niu de vespa asià-

tica a la Granada 

La nova ordenança de civisme ja es-

tà plenament activa 

L’Ordenança de Civisme i de Convivència Ciutadana 
de la Granada, aprovada pel ple del consistori muni-
cipal del passat 3 de novembre de 2021, ja està acti-
va. Un cop acabats tots els tràmits administratius i el 
període d’exposició publica, des del passat 10 de 
gener ja és plenament vigent i, per tant, totes les 
conductes incíviques que s’hi recullen ja poden ser 
sancionades. 
 
En les darreres setmanes, s’ha repartit un tríptic in-
formatiu sobre aquesta nova ordenança, indicant 
quines són les principals infraccions que s’hi con-
templen, així com es pot fer per denunciar-les. Des 
de l’Ajuntament es demana la col·laboració de to-
thom per tal de poder acabar amb l’incivisme i es 
convida a fer servir els canals oficials de l’Ajuntament 
(principalment correu electrònic i aplicació mòbil) per 
denunciar aquells fets punibles que detecteu. Entre 
tots farem de la Granada un poble més net, cívic i 
segur! 

Arran dels episodis de grip aviària detectats en dife-
rents punts de Catalunya, s'han aprovat una sèrie de 
normes d'obligat compliment per part de totes les 
explotacions aviàries, sigui quina sigui la seva mida, 
fins el proper 20 d’abril. Podeu consultar tota la infor-
mació referent a aquesta problemàtica a la pàgina 
web del Departament d’Agricultura de la Generalitat 
o a web de l’Ajuntament de la Granada. 

Una epidèmia de grip aviària afecta 

les explotacions avícoles catalanes 
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URBANISME  

Les obres avancen a bon ritme 
Comença l’any 2022 i, amb ell, un nou any ple de 
nous projectes per al nostre poble. A més de les 
obres de la nova escola, que segueixen a molt bon 
ritme, també s’està treballant en la urbanització de 
l’entorn del Castell. Per acabar, el futur pavelló poli-
esportiu també ha començat a caminar. 

Reurbanització de l’entorn del Castell 
 
Les obres de l’entorn del Castell de la Granada, que 
afecten el carrer del Castell i el tram superior del car-
rer de Narcís Monturiol estan a ple rendiment. Aques-
ta actuació, llargament reivindicada pels veïns de la 
zona, servirà per cloure tota la reurbanització del 
casc antic del nostre poble, que va començar ja fa 
uns anys amb l’adequació dels carrers del Poeta 
Cabanyes i del Mig i que va seguir, en una segona 
fase, amb el carrer de Dalt. A més, també servirà per 
completar la vorera del carrer Monturiol, connectant 
així el nucli del carrer Nou amb el poble de la Grana-
da amb un itinerari segur per als vianants i també per 
als vehicles que hi circulen. 

Està previst que els treballs (finançats en un 10 % 
pels veïns i un 90 % per l’Ajuntament) s’allarguin fins 
al maig. Mentre durin les obres, s’habilitarà el pas de 
vehicles pel portal de sota l’església. Un cop aca-
bats, la Granada disposarà d’un nou espai de quali-
tat i es posarà en valor la zona del Castell, un indret 
de gran transcendència històrica per al poble. 
 
La nova Escola Jacint Verdaguer 
 
Sens dubte, la gran demanda de la darrera dècada 
al poble ha estat la construcció de la nova Escola 
Jacint Verdaguer. Des que a principis de 2021 es van 
iniciar els treballs, aquests avancen a molt bon ritme. 
A dia d’avui, ja es pot veure l'esquelet del que serà 
l’edifici principal, així com el gimnàs, fet amb materi-
als sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.  
 
Segons el calendari previst, la data de finalització de 
les obres serà a finals d’estiu. Si tot va bé, l’any que 
ve l’alumnat de la Granada ja podrà gaudir d’aquest 
nou edifici, modern i adaptat a les necessitats educa-
tives tant dels infants com dels professors. A més, ja 
han començat els tràmits amb el Departament d’E-
ducació per la cessió dels terrenys de l’antiga escola 
un cop s’hagi dut a terme el trasllat. 
 
El nou pavelló poliesportiu 
 
El passat desembre es van iniciar els tràmits per a la 
construcció del nou pavelló poliesportiu de la Grana-
da. Si tot segueix el ritme previst, les obres podran 
començar durant el segon semestre del 2022. 
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El passat 3 de febrer de 2022, el ple municipal de 
l’Ajuntament de la Granada va aprovar els pressupos-
tos per a enguany, amb els vots a favor de l’equip de 
govern (format per Junts per la Granada i el Partit 
dels Socialistes de Catalunya) i amb l’abstenció de 
l’Entesa-Acord Municipal. 
 
El nou pressupost per aquest any suposa una quanti-
tat de 2.129.999,54 €, lleugerament inferior al de l’any 
anterior, que va ser de 2.386.052,03 €. A continuació, 
fem un resum de les principals novetats respecte a 
l’any 2021, tant pel que fa al capítol d’ingressos com 
al de despeses: 
 
Despeses 
 
• Creació d’una partida de 1.500 € per celebrar ac-

tes relacionats amb el Dia de la Dona. 

• Obertura d’una partida de 1.000 € per iniciar els 
estudis per a un futur centre de dia al poble. 

• 4.111,50 € destinats a les activitats esportives per 
a adults que es duen a terme al Centre Cívic 
(tonificació, pilates, dance latino i ioga). 

• Augment fins als 15.000 € de la partida destinada 
a beques i ajuts de serveis socials. 

• Reducció de 33.000 a 23.000 de despesa en en-
llumenat públic, gràcies a l’estalvi que suposa la 
substitució a LED de les antigues lluminàries. 

• Augment a 35370,20 € del cost de manteniment 
de l’enllumenat, a causa de l’augment de la tarifa 
del servei de l’empresa adjudicatària. 

• Augment de 168.990,15 € a 191.607,86 € de des-
peses referents a la gestió de les escombraries 
per part de la Mancomunitat Penedès-Garraf. 

• Reducció a 7.500 € de la partida destinada als 
ajuts extraordinaris per la COVID-19, gràcies a la 
millora de la situació sanitària. 

• Creació d’una partida de 9.000 € en previsió de 
futures despeses no contemplades al pressupost. 

• 49.231,51 € destinats a la millora de les ins-
tal·lacions del pou dels Pujols. 

• 15.693,25 € per a un nou punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics a la zona esportiva. 

• Inversions per valor de 18.249,83 € en millores 
d’eficiència energètica en els edificis municipals. 

• 81.906,23 € d’inversió del programa Resiliència, 
finançat pels fons europeus en projectes que es 
comunicaran properament. 

• 13.595,00 per a cobrir el cost de part de la despe-
sa de redacció del projecte del nou pavelló. 

 
Ingressos 
 
• 6.380 € d’augment previst en la taxa de recollida 

d’escombraries (bonificable, vegeu pàgina 4). 

• Previsió de 19.980 € en concepte d’activitats es-
portives (pistes de pàdel i activitats per a adults). 

• Reducció de 10.000 € d’ingressos a la piscina en 
previsió de l’efecte que pugui tenir la COVID-19. 

• 32.000 € més de participació en el pressupost 
dels tributs de l’Estat. 

• 42.000 € més de participació en el pressupost 
dels tributs de la Generalitat. 

• Aportació de 81.906,23 € per part de la Diputació 
de Barcelona per subvencionar les actuacions del 
programa Resiliència. 

• Inversió de 22.729,65 € per part de l’ACA en la 
millora del pou dels Pujols. 

• 12.554,60 € del pla Moves III per al punt de recàr-
rega de vehicles elèctrics. 

• 18.249,83 € de la Diputació per finançar les des-
peses de millora en eficiència energètica. 

Aprovats els pressupostos per al 2022 
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CAL MÉS VALENTIA 

Comencem un nou any i esperem deixar enrere les 
experiències viscudes que a tots d’una manera o altra 
ens han perjudicat o entristit. Encarem aquests nous 
temps amb energies renovades, però sempre tenint 
present tot el que hem après aquests darrers mesos 
tan intensos que ens ha tocat viure. 
 
En el primer ple que s’ha celebrat aquest any, s’ha 
aprovat el pressupost municipal. Un pressupost que 
no podem deixar de dir que, ateses les circumstànci-
es en les que es troba la nostra societat actual i de 
més a prop, el nostre municipi; no és gaire ambiciós. 
Amb això volem dir que es traca d’un pressupost 
adreçat a la gestió ordinària de l’Ajuntament del mu-
nicipi, en que no s’inclou cap partida rellevant per a 
inversions de cara al benestar dels veïns i veïnes. 
 
Considerem que venint de la llarga crisi sanitària i 
com no, social provocada per la COVID-19, potser 
hagués calgut més valentia i apostar per l’atenció en 
accions que repercutissin de forma directa en el 
benestar dels habitants de la Granada, tenint en 
compte que hi ha capacitat econòmica per fer-ho.  
 
Caldria aprendre d’altres municipis veïns, grans i pe-
tits que, ateses les circumstàncies actuals, han con-

gelat taxes municipals, aposten pel medi ambient 
bonificant el 50 % de l’IBI als veïns que instal·len pla-
ques solars fotovoltaiques, entre d’altres... mentre 
que aquí a la Granada, res de res. 
 
Per aquest motiu, el nostre grup es va abstenir en la 
votació. Cal un pressupost que faci rutllar el dia a dia 
del municipi però, a la vegada, que sigui capaç d’a-
tendre les necessitats de la seva gent, dels seus au-
tònoms, dels seus comerços i de les seves petites i 
mitjanes empreses perquè tot agafi l’embranzida que 
ens mereixem. 
 
  

Entesa - Acord Municipal 

Benvolguts granadencs i granadenques, donem el 
tret de sortida a l’any 2022 amb l’esperança de retor-
nar completament a la normalitat, perduda fa prop de 
dos anys. En conseqüència, aquest equip de govern, 
amb el consens de totes les forces polítiques, ha ela-
borat uns pressupostos ambiciosos i realistes que 
van ser aprovats en el passat ple del mes de gener. 
 
Amb tot això i, en primer lloc, cal destacar que un 
dels objectius més perseguits durant anys, el pavelló, 
si no hi ha cap tipus d’imprevist, se n’iniciarà la cons-
trucció aquest mateix 2022. Després de molt d’esforç 
conjunt amb totes les forces polítiques, s’ha arribat a 
un consens per ubicar-lo al costat del Centre Cívic. 
 
En segon lloc, i en relació a un dels grans objectius 
pels quals ja hem començat a treballar és en el cen-
tre de dia. Un projecte ambiciós pel qual ja s’han ini-
ciat els tràmits amb el Departament d’Educació per la 
cessió de l’edifici de l’actual escola, i així, passi a ser 
propietat de l’Ajuntament.  
 
D’aquesta manera i com sempre hem defensat, 
aquest edifici disposa de tots els elements per a un 
centre de dia adaptat als usuaris, tals com un ampli 
espai a l’aire lliure, un menjador amb cuina, el seguit 

d’habitacions i compartiments i, sobretot, ubicat al 
centre de la població tenint en el mateix carrer el con-
sultori mèdic i la farmàcia. En conclusió, volem un 
centre de dia amb l’objectiu de donar el màxim 
benestar als seus usuaris. 
 
D’altra banda, durant aquest 2022, tindrà lloc la ins-
tal·lació del primer carregador de vehicles elèctrics al 
nostre poble, subvencionat amb un 80% del seu cost. 
Pel que fa a la nova escola, les obres avancen a bon 
ritme i es preveu donar el tret de sortida d’aquesta 
tan esperada infraestructura durant el curs que ve. A 
més, en relació amb la cultura, s’està treballant en un 
gran projecte del qual ben aviat tindreu novetats. 
 
En últim lloc, volem donar un especial agraïment a 
totes les entitats del poble que malgrat la pandèmia, 
han continuat fent les activitats que els eren perme-
ses i, per tant, donant vida a la cultura popular. 
 
Per tot el que s’ha exposat, ens espera un gran 2022. 
La Granada avança amb pas ferm i seguirem treba-
llant per no deixar ningú enrere, adoptant els màxims 
acords possibles amb totes les forces polítiques. 
 

Junts per la Granada 

RETORN A LA NORMALITAT 
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L ’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS  

+ TREBALL, + MILLORES 

Encetem el mes de febrer amb l'aprovació dels pres-
supostos municipals per al 2022. 
 
Uns pressupostos de treball, que reflecteixen la situa-
ció del nostre municipi i que aporten per una part els 
increments de les quanties aportades per l'Estat als 
municipis, en el marc dels Fons Next Generation eu-
ropeus, i de les subvencions que arribaran de la Di-
putació de Barcelona. Aquests rendiments faran que 
arribin noves millores en les actuacions que es pro-
mouran des de l'Ajuntament de la Granada. 
 
Per altra banda, i en la situació pandèmica que vivim i 
la seva millora, es produeix una reducció de la parti-
da COVID-19, que en part es destina a la partida de 
serveis socials, arribant als 15.000 € per reforç d'a-
questa, donats els increments d'actuacions i ajudes 
destinades a la nostra ciutadania que pateix els efec-
tes socials i econòmics provocats en part pel corona-
virus. 
 
Aquest pressupost portarà noves actuacions, com la 
instal·lació dels carregadors de vehicles elèctrics, en 
una aposta ferma pel nostre medi ambient, i actuaci-

ons a diferents carrers i places de la Granada per 
millorar la qualitat del nostre poble. 
 
Ara mateix s'estan duent actuacions de millora al 
Centre Cívic de la Granada, com la instal·lació d'una 
pantalla a l'auditori que es completarà amb la ubica-
ció d'un elevador per persones amb mobilitat reduïda 
per accedir a l'escenari, que era una mancança molt 
greu de l'equipament municipal i que finalitzarà amb 
la posada en marxa dels equips de climatització per a 
la sala 1 d'Octubre. 
 
S'ha fet molta feina, però encara queda per fer-ne 
molta més en aquesta última fase de la legislatura, 
que reflecteix el treball de l'equip de govern en benefi-
ci de tots els granadencs i granadenques. 
 
 

     PSC La Granada 
lagranada@socialistes.cat 

Organigrama de l’Ajuntament de la Granada 2019-2023  

Joan Cols i Canals 
Alcalde 
Regidor d’Urbanisme i d’Obres i Serveis 

 

Jordà Jaime i Ortiz 
1r tinent d’alcalde 
Regidor de Benestar Social i de Sanitat i Medi 
Ambient 

 

Beatriz Casillas i Moreno 
2a tinent d’alcalde 
Regidora d’Ensenyament i de Recursos Hu-
mans 

Ricard Montané i Bonilla 

Regidor de Governació i de Comunicació i No-
ves Tecnologies 

 

Josep Pol Casany i Domènech 

Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica i 
d’Esports 

 

Cristina García i Nieto 

Regidora de Cultura, Festes i Turisme i de Jo-
ventut 

 EQUIP DE GOVERN 

 REGIDORS A L’OPOSICIÓ 

Joan Amat i Domènech 

Roser Marrugat i Via 

Xavier Ciércoles i Llusià 

Gemma Casañas i Rodas 

Fèlix Salat i Sánchez 
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ESPAI MÈDIC  

Últimes novetats sobre la COVID-19  
Després de passar unes setmanes realment compli-
cades pel que fa a la detecció de nous casos de 
COVID-19, sembla que la sisena onada darrerament 
no només s’ha estabilitzat sinó que ja va en clara 
davallada. Els indicadors són clars, tant a nivell ca-
talà com en el cas de la Granada. L'alt nombre de 
casos no es tradueix en un augment d'ingressos a 
les UCI ni de visites als ambulatoris, un fet que es 
deu indiscutiblement gràcies a l’efecte de les vacu-
nes. 
 
En vista a aquesta millora de la situació, des de fi-
nals de gener ja s’ha posat fi a la limitació de reuni-
ons a un màxim de 10 persones i a les restriccions 
en l'aforament a bars i restaurants –que podien tenir 
una capacitat màxima a l'interior del 50%– i a co-
merços i equipaments esportius o culturals, que 
estaven limitats a un aforament del 70%. També 
s’ha eliminat el límit d'obertura fins a les 00.30 h a 
les activitats culturals i la restauració, entre d'altres. 
Les darreres restriccions a caure han estat l’obliga-
torietat de dur mascareta al carrer i la necessitat 
d’ensenyar el passaport COVID per entrar als esta-
bliments de restauració i gimnasos. A més, també 
han reobert els establiments d’oci nocturn. 
 
Tot i així, és possible que encara quedin alguns 
dubtes, ja que la situació canvia contínuament. Tot 
seguit n’intentarem resoldre alguns que us hagin 
pogut sorgir. 
 
 
Quan em puc posar la dosi de reforç de la vacuna? 
 
Les vacunes contra la COVID-19 funcionen molt bé 
per prevenir malaltia greu, complicacions, hospitalit-
zacions i morts. Tanmateix, i com passa amb altres 
vacunes, els nivells de protecció poden començar a 
disminuir amb el temps. La dosi de record allarga i 
augmenta la immunitat i, en conseqüència, pot aju-
dar a oferir una protecció més àmplia contra el virus 
i les noves variants.  
 
Si tens 18 anys o més, et podràs posar la dosi de 
record 5 mesos després d'haver rebut la segona 
dosi de la vacuna o de la finalització de la pauta 
completa de vacunació (en el cas que t’hagis vacu-
nat amb Pfizer o Moderna), o 3 mesos després de 
la segona dosi (en el cas d’AstraZeneca o Jans-
sen).  
 
Malgrat que hàgiu patit la COVID-19 després de 
finalitzar la pauta de vacunació, encara necessitareu 
la dosi de record 5 mesos després d'haver estat un 
cas positiu. Excepcionalment, et podràs vacunar 4 
setmanes després d'esdevenir cas positiu. 

 
Necessito el passaport COVID per viatjar? 
 
Sí. La Comissió Europea ha proposat que el certifi-
cat covid estigui vigent per viatjar per la Unió Euro-
pea fins al juny del 2023. A més, a partir de l’1 de 
febrer, els certificats digitals tindran una data de 
caducitat de 9 mesos des del moment en què cada 
persona va rebre la pauta completa o bé pot acredi-
tar que va passar la malaltia amb una prova PCR. 
 
En definitiva, tots aquells vacunats que vulguin re-
novar el passaport covid i seguir viatjant s'hauran de 
posar la dosi de reforç. 
 
 
Fins quan caldran les quarantenes a les escoles? 
 
El govern de la Generalitat eliminarà les quarante-
nes i garantirà la presencialitat a les escoles dels 
alumnes que no tinguin cap símptoma aquest ma-
teix mes. Aquest canvi en el protocol no serà imme-
diat, però es preveu que sigui una realitat abans no 
acabi febrer. 
 
D'aquesta manera, a primària ja no caldrà que es 
confini tot el grup, com ara, quan hi ha cinc positius 
o bé el 20% dels infants contagiats. D'altra banda, 
pel que fa als no vacunats podran anar a classe 
amb normalitat encara que siguin contactes d'un 
positiu del grup i només s'haurien de confinar els 
positius i els que tinguin símptomes.  
 
 
Quin és el punt de vacunació més proper? 
 
El punt de vacunació més proper a la Granada és al 
Complex Aquàtic de Vilafranca del Penedès. Per 
demanar hora, tant per vacunar-se per primer cop 
com per la dosi de record heu d’accedir a la pàgina 
web www.vacunacovidsalut.cat i escollir el punt de 
vacunació i la franja horària que més s’adeqüi a les 
vostres necessitats. 
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MEDI AMBIENT  

Constitució de la cooperativa de 5è 

Després de 2 anys sense activitat presencial a causa 
de la pandèmia de COVID, l’AFA va poder tornar a 
organitzar la xerrada sobre alimentació saludable, al 
menjador de l’escola . Agraïm a la granadenca Mòni-
ca Catasús pel temps dedicat, l’organització i dina-
mització de l’acte. Esperem poder fer la segona part 
sobre aquest tema tan ampli i complex alhora, amb 
casos pràctics, tot fent un taller de cuina familiar. 
 
Per anar introduint-nos en les festes de Nadal i tan-
cant el 1r trimestre de curs, vam organitzar un taller 
de Nadal, on els petits, amb l’ajuda de familiars van 
passar una bona estona tot fent manualitats. Agraïm 
a tots els pares i mares que van ajudar a muntar i 
desmuntar el tinglado, i a la Marta Nogués i compa-
nyia per fer-nos fluir la imaginació a petits i grans. 
 
Per segon any consecutiu, l’AFA organitza una excur-
sió solidària i joc de pistes familiar, obert a tothom, 
pensat per col·laborar amb la Marató de TV3. Les 
famílies que ens van fer arribar fotos via mail o insta-
gram de l’activitat van entrar al sorteig de diversos 
lots gràcies a l'aportació de productes de: Perruque-
ria Sílvia Cusiné, Perruqueria S&I, Vermuteria La Vi-
nya, CAP Colomé, Embotits Mallart, Oroley 1950, 
Llibreria La Cultural i Edicions Cavall Fort. Els gua-
nyadors van ser: Iu Merino (3r), Raf Caparelli (2n) i 
Helena Pérez (1r). 

Durant unes setmanes la gent podia fer el donatiu a 
les guardioles ubicades als comerços de la població 
o mitjançant transferència. En total es van recap-
tar 248,13 € per la Marató a favor de la salut mental. 
 
Volem donar les gràcies a tothom per bolcar-se amb 
la iniciativa i col·laboració. Esperem que hagueu tin-
gut unes molt bones festes i us desitgem un any ple 
d’alegria i salut! 

AFA Escola Jacint Verdaguer 

Un primer trimestre ben actiu! 

L’alcalde de la Granada, Joan Cols i la regidora d’e-
ducació, Beatriz Casillas, van rebre el passat dilluns 
13 de desembre de 2021 als alumnes de cinquè de 
l’Escola Jacint Verdaguer a l’Ajuntament de la Grana-
da. 
 
L'Escola Jacint Verdaguer participa en el programa 
Cultura Emprenedora a l'Escola, impulsat per la Man-
comunitat Penedès-Garraf amb el suport de l'Ajunta-
ment de la Granada i els Consells Comarcals de l’Alt 
Penedès i el del Garraf. El programa fomenta la cultu-
ra emprenedora i les competències bàsiques en el 
cicle superior d'educació primària. 
 
Durant el curs, tots els alumnes de cinquè s’encarre-
guen de constituir, gestionar i tancar la cooperativa. 

Aquest procés inclou tota 
una sèrie de tràmits: la cre-
ació de l’empresa, l’elecció 
d’un producte, el disseny 
d’una imatge corporativa, la 
difusió i comunicació, la 
producció i venda en un 
mercat local, l’aportació de 

part dels beneficis a projectes d’interès social i l’ava-
luació de la feina feta. Tot plegat es fa en un context 
creatiu i lúdic, prioritzant l’aprenentatge transversal i 
el contacte de l’escola amb el seu entorn. 
 
Els alumnes de cinquè van registrar la seva coopera-
tiva sota el nom d’ECOoPERATIVA. 
 

Escola Jacint Verdaguer 
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EL BATEC DEL POBLE  

Un Nadal ple d’esperança 
Les vacances de Nadal ja han acabat i, amb elles, 
tots els actes més tradicionals d’aquests dies tan 
assenyalats i esperats. 
 
Un cop més, els carrers i places de la Granada es 
van tornar a omplir en totes les activitats nadalen-
ques que, malgrat la situació sanitària actual, es van 
poder tornar a celebrar amb relativa normalitat i 
complint en tot moment totes les normatives de se-
guretat derivades de la situació pandèmica. 

El primer dels actes de Nadal va ser el passat 18 de 
desembre, en què es va celebrar a la plaça de la 
Vila una nova edició del Tió Solidari. Com cada any, 
per participar-hi calia aportar aliments o productes 
de primera necessitat, destinats al banc dels ali-
ments del poble per atendre tothom qui ho necessi-
ti. A més, també es van sortejar quatre lots de pro-
ductes entre els assistents que col·laboressin amb 
la compra de participacions. 

El dia de Sant Esteve, com ja és habitual en els dar-
rers anys, vam rebre la visita dels patges reials. Van 
arribar a l’estació de la Granada en tren, on els es-
peraven desenes de famílies a punt per entregar-los 
les cartes perquè les fessin arribar als Reis d’Orient. 

Tot i que inicialment s’havia previst l’entrega de car-
tes a la sala de la Societat El Casal, finalment, a 
causa de la situació sanitària la rebuda es va traslla-
dar al porxo de l’entrada de la Casa de Cultura, ja 
que així l’acte tenia lloc a l’exterior. 
 
Aquella mateixa tarda, hi va haver també un espec-
tacle d’improvisació familiar nadalenc al Centre Cí-
vic, a càrrec de la mateixa companyia que va dur a 
terme l’impro show de la Festa Major i que tant d’è-
xit va tenir. 
 
La vigília de Reis va tenir lloc la tradicional cavalca-
da, en què Ses Majestats els Reis van poder recór-
rer els carrers i places del poble per saludar infants, 
pares i avis després d’un llarg viatge que els ha por-
tat fins al nostre poble. A diferència de l’any anterior, 
aquest 2022 es va poder recuperar el format habitu-
al de la cavalcada i, després de saludar tots els vila-
tans des del balcó de l’Ajuntament, els Reis d’Orient 
es van dirigir cap al Centre Cívic. 

Per complir amb totes les mesures de seguretat 
sanitària, a la sala només es permetia l’entrada en 
petits grups per saludar els Reis, així com de les 
famílies que volien immortalitzar aquest moment. 
Tots aquells petits i grans que van voler, van poder 
conversar amb ses majestats una estona, per trans-
metre els seus desitjos per a aquest any que tot just 
comença. Volem agrair a tothom el respecte per les 
mesures de seguretat, que van ajudar a gaudir d’u-
na festa tranquil·la i segura. 
 
Per acabar, els Reis van repartir els primers regals 
de la nit a casa d’alguns infants afortunats, que van 
poder veure com Melcior, Gaspar i Baltasar en per-
sona els feien arribar alguns dels regals que havien 
posat a la carta. 
 
Esperem que gaudíssiu de tots els actes i us desit-
gem un molt bon any 2022! 
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EL BATEC DEL POBLE  

La panera de Nadal ja té guanyadora 

Al llarg del proper mes de març, des de la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de la Granada s’han pre-
parat tota una sèrie d’activitats i de tallers per com-
memorar el Dia de la Dona, que se celebra el 8 de 
març. 
 
Els tallers, que tindran lloc tots els divendres de 
març al vespre, seran de temàtica diversa: l’autoco-
neixement, la sexualitat, la consciencia corporal i 
l'alimentació saludable, creats exclusivament per 
connectar amb l’essència femenina. 
 
Cada taller tindrà un preu simbòlic de 3 €, que anirà 
destinat íntegrament a l’entitat penedesenca Gines-

ta, un grup d’autoajuda per a persones que lluiten 
contra el càncer de mama i amb qui ja vam 
col·laborar en els actes de l’any 2021. 
 
Durant el mes de març cada divendres la façana 
Casa de Cultura lluirà de color lila en commemora-
ció del 8 de març. 
 
Al llarg de les properes setmanes, rebreu tota la 
informació del cicle complet d’activitats i tallers, així 
com també com ho podeu fer per apuntar-vos-hi. 
Les inscripcions es duran a terme de forma telemà-
tica, mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament o 
l’aplicació mòbil. 

Per tercer any consecutiu, durant aquestes festes 
s’ha tornat a celebrar la campanya “Per Nadal, co-
merç local”, amb l’objectiu de promocionar els co-
merços i establiments de la Granada. 
 
En la iniciativa hi han participat un total de vint esta-
bliments del municipi, que amb les seves donacions 
per a la panera, han permès que aquesta estigués 
valorada amb un import a l’entorn dels 1.000 €. Per 
obtenir una participació, calia fer una compra d’un 
import mínim de 5 € en qualsevol dels establiments 
participants. 
 
La campanya, que es va desenvolupar del 6 al 26 
de desembre, va ser novament un èxit rotund. Es 
van arribar a donar a l’entorn de 8.000 butlletes, 
cosa que implica una injecció econòmica de, com a 
mínim, 40.000 € als comerços del municipi. 
 
El sorteig es va dur a terme a l’Ajuntament el passat 
5 de gener, i els encarregats de treure el número 
guanyador van ser Ses Majestats els Reis d’Orient, 
just després d’adreçar-se a tot el poble des del bal-
có del consistori municipal. La butlleta guanyadora 
va ser la número 3354, venuda al Mallart. L’afortuna-
da va ser l’Amparo Castro, a qui es va fer entrega 
de la panera en un acte el passat dia 22 de gener. 

Aquest és el tercer cop que es duu a terme la cam-
panya “Per Nadal, comerç local!”, que ja s’ha con-
solidat com una tradició en el marc de les festes 
nadalenques del poble. La iniciativa va néixer amb 
l’objectiu de fomentar les compres en els comerços 
del municipi, promocionar els productes locals, do-
nar a conèixer els establiments del poble i arribar a 
consumidors nous que, fins ara, feien les compres 
fora del municipi. L’èxit ha fet que amb els anys, 
anessin augmentant el nombre de comerços partici-
pants, fins a aquest any 2021 que s’ha assolit la 
xifra rècord de vint establiments, mostra de la gran 
acollida que ha tingut en el teixit comercial de la 
Granada. 
 
Els establiments participants en aquesta edició de 
la campanya van ser: Tram Central, Ferré i Catasús, 
Mallart, Vermuteria La Vinya, Celler Cooperatiu, Mi-
quel Pons, Estació de Servei La Granada, Maset, 
CAP Colomé, Perruqueria Style & Image, Perruque-
ria Sílvia Cusiné, Pastisseria Degustació La Grana-
da, Queviures Vives, Estanc Vives, Ferreteria Fertec-
nic, Farmàcia Vidal Delclòs, Drac Màgic, Perfumeria 
Montserrat, Bar del camp de futbol i Ajuntament de 
la Granada. 

Activitats i tallers pel Dia de la Dona 
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EL BATEC DEL POBLE  

Martín i Gargallo, les millors façanes 
Enguany s’ha celebrat la cinquena edició del con-
curs de guarniment de façanes i balcons de Nadal, 
un dels actes que ja s’han establert al calendari 
d’activitats nadalenques de la Granada. En aquesta 
edició hi van participar una dotzena de persones, 
que van guarnir les seves cases amb motius nada-
lencs. 
 
Per primer cop, hi va haver un empat en la primera 
posició del concurs. Les façanes vencedores van 
ser la de la Laura Gargallo Colomé i la de Fran Mar-
tín Iglesias, que van rebre la màxima puntuació del 
jurat del concurs, format pels onze regidors del con-
sistori. En segona posició va quedar la Rosa Alías 
Segovia, que va decorar les finestres de casa seva 
de forma molt original. La tercera plaça del podi va 
ser pel guanyador de l’edició anterior, l’Arnau Fer-
rando Colom. 

Els premis, dotats amb un import de 100, 75 i 50 € 
respectivament, eren per a bescanviar en els dife-
rents establiments del municipi. 
 
L’Ajuntament de la Granada agraeix la participació a 
tothom i us anima a seguir-hi participant en les pro-
peres edicions! 
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EL BATEC DEL POBLE  

El passat diumenge 30 de gener, el Ruc de la Gra-
nada va participar a la Festa dels Tres Tombs de 
Tàrrega, la capital de l’Urgell, acompanyats de di-
verses figures del bestiari festiu de la ciutat i també 
d’altres indrets de Catalunya. Podeu seguir el dia a 
dia de l’entitat i estar informats de totes les seves 
sortides i actuacions al seu compte d’Instagram, 
@rucdelagranada. 

D’altra banda, els Diables de la Granada busquen 
noves incorporacions per a la colla. En concret, per-
sones majors de 18 anys ja sigui bé per portar forca 
o bé per fer de tabalers. Tothom que hi estigui in-
teressat, s’hi pot adreçar per correu electrònic, a 
diableslg@gmail.com (indicant en l’assumpte del 
correu el motiu “Noves incorporacions”, o bé per 
Instagram, al compte @diableslagranada. 

La cultura del poble es mou! 
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ESPORTS  

Finidi, tetracampió de Catalunya 
El granadenc Francesc Xavier Peñalver i Vidal 
"Finidi" va proclamar-se el passat mes de novembre 
de 2021 per quarta vegada consecutiva campió de 
Catalunya de marxes de resistència, en assolir els 
punts que li faltaven en la darrera prova del circuit, 
la Marxa del Garraf, amb sortida i arribada a Gavà. 
 
A diferència dels tres títols anteriors, en què va com-
pletar el 100% de la puntuació, en aquesta ocasió 
Finidi va obtenir el mínim exigit per erigir-se amb un 
campionat que obtenen tots aquells qui aconse-
gueixen el 60% de la puntuació en joc, el que equi-
val en completar, aproximadament, una dotzena de 
marxes d’entre 46 i 87 km. 
 
Amb el quart trofeu a la butxaca, Finidi, del Centre 
Excursionista del Penedès, ha decidit retirar-se d'a-
questa modalitat sense encara tenir clar quins seran 
els seus nous objectius en el futur.  

El patinatge artístic es posa en marxa! 
Després de 2 anys sense poder assistir a les diver-
ses convocatòries esportives escolars del JESPE a 
causa de la pandèmia i a les restriccions sanitàries, 
la nostra entitat torna a ser present en les jornades 
de patinatge en les categories d'individual i xous. 

Les jornades de patinatge individual es duran a ter-
me els primers caps de setmana de febrer i març 
als municipis de Torrelavit i Santa Margarida i els 
Monjos. Hi assistiran un total de 24 integrants del 
club en les diverses categories. Les jornades de 
xous estan previstes pels mesos d'abril i maig i hi 
participaran els grups de primària, secundària i sè-
nior.  
 
Reprenem amb molta il·lusió aquestes jornades en 
el marc d'una nova normalitat. Esperem que tots els 
membres del club i les seves famílies ho puguin 
gaudir tant com sempre i amb la il·lusió de tornar a 
començar.  

Patinatge Artístic La Granada 

Darrers actes del centenari del futbol 
El proper diumenge 6 de març es farà un dels dar-
rers actes commemoratius del centenari del Club de 
Futbol La Granada. Serà un homenatge a una de 
les persones més importants de la història del futbol 
al poble i del club en particular. 
 
Es tracta de Josep Ferré i Farriol, “Ferri”, l’històric 
utiller del CF La Granada des dels anys 70. L’acte 
servirà per celebrar tota una vida dedicada a la seva 
passió, el futbol. 
 
També servirà per donar a conèixer el nou nom del 
camp de futbol municipal del poble, que fins ara 
prenia el nom de “Camp de futbol El Garxol”, en 

record de la finca que ocupava l’espai que on avui 
hi ha ubicat el terreny de joc. 
 
El Club de Futbol La Granada, que va néixer l’any 
1921, ha celebrat al llarg del darrer any una sèrie 
d’actes commemoratius del primer segle de vida de 
l’entitat, com la presentació d’un llibre que recull la 
història del club, la samarreta commemorativa, una 
trobada d’exjugadors i una exposició amb material 
històric. 
 
Està previst que els actes finalitzin pels volts de 
Sant Jordi, amb àpat popular i un darrer acte final 
de cloenda. 



 

 

Amb motiu de la celebració del centenari del Club de 
Futbol La Granada, en cada edició del butlletí munici-
pal publicarem un episodi de la història de l’entitat. 
 

La refundació definitiva 
 
A principis de l’any 1974 es planteja seriosament la 
possibilitat de reprendre el futbol federat a la Granada. 
Joan Catasús Domènech, Pere Arnan Piñol i Narcís Hill 
Pallisé en són els impulsors i promouen una primera 
reunió que té lloc a cal Jepet, al carrer de les Eres, amb 
la presència d’una quinzena de persones. La segona 
reunió es produeix al local conegut com El club de la 
Teuleria i ja s’assignen els càrrecs de la junta directiva 
que, a data de 9 d’abril, compta amb Lluís Vidal Garriga 
com a president. 
 
Josep Antoni Vendrell Baldomero, que signa com a 
Toni, envia les cròniques dels equips del club al setma-
nari Penedès, fet que aporta molts detalls de les se-
güents temporades. D’altra banda, Joan Alòs Pujol pas-
sa a ser l’encarregat de netejar la roba; Salvador Esco-
da Via, de cosir-la; i Josep Ferré Farriol Ferri, de contro-
lar-la i estar a disposició pel que faci falta. Així doncs, 
paral·lelament al retorn del club, comença la relació 
més longeva d’una persona amb la nostra entitat, ja 
que en Ferri s’hi ha mantingut vinculat ininterrompuda-
ment fins a l’actualitat. La tasca d’encarregat de camp i 
material, utiller, l’adquireix després de rellevar en el càr-
rec a Vidal Manzano Perales, que és qui exerceix tal 
funció en els primers anys de la refundació. 
 
A banda de buscar futbolistes per confeccionar la plan-
tilla, es promou una campanya de captació de socis 
que, per començar, paguen quotes de 60 pessetes 
cada dos mesos. A data de 13 d’abril el club ja compta 
amb 192 socis, tots homes, i abans de començar la 
temporada ja se’n comptabilitzen 220. 

Com que no hi ha cap altre equip de la rodalia que ves-
teixi de groc, s’opta per aquest color, de manera que no 
s’ha de canviar la samarreta per coincidència d’indu-
mentària. Aquest canvi dels colors històrics perdurarà 
fins a la temporada 1994-95, quan es torna al vermell. 
 
El camp segueix sent el de cal Xendri però, com que no 
hi ha llum, els entrenaments a la nit es fan, en un primer 
moment, a l’actual pista poliesportiva, on s’hi col·loquen 
uns focus provisionals i també a sota els porxos de l’an-
tiga fàbrica Finor, situada al peu mateix de la carretera 
d’Igualada i encara avui ben visible des de l’actual C-15. 
Més tard, s’instal·len dos punts de llum al camp de fut-
bol, però només en una meitat, primer amb dos focus a 
cada pal i després amb quatre. 
 
Una de les particularitats del terreny de joc és que té un 
lleuger desnivell cap a una de les porteries. Els diferents 
capitans dels equips de La Granada d’aquests anys, 
sempre que el sorteig de camp els ho permet, escullen 
jugar les segones parts amb aquest factor a favor. 
 
Els vestidors s’habiliten a l’antic escorxador municipal, 
popularment conegut com a matadero, ubicat a la carre-
tera de Santa Fe a uns 300 metres del camp. Rafel Fer-
rando i Ramon Gallardo duen a terme aquestes obres 
que inclouen un vestuari per a cada equip, la caseta 
arbitral i lavabo.  
 
 

Fragment del llibre ‘Història del CF La Granada’ 
 

Roger Vives Font 
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Tot això passava abans... 
 
Crònica de la Parròquia de la Granada 
 
Obres de la rectoria i altres històries 
 
Els plànols ideats pel senyor rector Josep Capella han estat plasmats per l’aparellador Isidre Palongié, al 
qual s'han entregat 2.000 pessetes a compte. Per dur a terme les obres de la casa rectoral, demanà un 
crèdit de 200.000 pessetes a la Caixa de Pensions, que fou concedit ja fa alguns dies. 
 
La dificultat prové de la pedregada del juliol i de les glaçades del darrer hivern, que mataren totes les plan-
tes de menjar. També el retraïment que guarden la majoria dels feligresos quan es tracta de signar la 
sol·licitud pel crèdit per les causes ja explicades. 
 
La falta de personal per treballar en les obres, tant voluntaris com pagats, també va ser un fet problemàtic. 
És veritat que ha plogut molt durant el març i l'abril, passen molts dies els homes sense poder treballar la 
terra, però llevat d'alguns, la majoria no era nombrosa pels treballs de la casa rectoral. 
 
 
Cas greu sobre les obres de la casa rectoral 
 
Va ser que, des del diumenge 3 de juny, començà a desenvolupar-se una atmosfera adversa a les obres 
de construcció de la casa rectoral. La causa fou la fallida del Bisbat en l'ajuda que verbalment havien pro-
mès, puix que havent promès 35.000 pessetes com a correspondència a les 25.000 pessetes que el mos-
sèn oferia dels fruits de les terres de la parròquia, i les 10.000 pessetes que també havien ofert, els interes-
sats en que la parròquia abandoni el centre catequístic, actualment llogat, solament en donaven 5.000.  
 
Els de bona voluntat donaren entrada al pessimisme dins dels seus ànims, formant-se una consciència 
general adversa per les obres. Els més decidits i convençuts de la conveniència de les obres, lamentaven 
amb el mossèn la general situació de desànim i, amb això, quasi donaven per perdudes les obres projec-
tades i posar les dites obres suspeses.  
 
Però la providència, que quan vol una cosa posa per damunt de totes les contrarietats, també sortí vence-
dora, puix si ahir els ànims i les voluntats de la gent estaven en contra de les obres, avui en menys de 24 
hores han canviat totalment i es troben més favorables que abans, degut a l'esplanació de tot el projecte 
exposat en claredat. Tot s'ha resolt.  
 
Avui a les vuit del vespre, hem tingut la reunió dels signants del préstec, els quals han de formar la junta de 
construcció de la casa rectoral quan I’aprovi el bisbe. Aquesta reunió primera, que per tothom havia de ser 
la darrera, ha resultat una reunió magnifica, entusiasta, optimista i completa, havent-hi assistit 18 membres 
dels 21 que hi havia convocats. 
 

 
Continuarà al proper butlletí... 

Per Ramon Cuscó i Vallès 



 

 

SITUACIÓ ACTUAL PER LA COVID-19 
 
La junta del Casal de la Gent Gran, juntament amb 
l’Ajuntament de la Granada i a causa de l’alt nombre 
de casos al poble i al conjunt del país, van decidir el 
passat 26 de gener de 2022 aplaçar la reobertura 
normal del casal fins el dia 14 de febrer de 2022, si 
la situació sanitària ho permet. Per tant, al casal no-
més funcionen els serveis de barberia, podologia i 
l’activitat de pilates. Els tallers d’estimulació cogniti-
va i informàtica continuarà fent-se amb dossiers d’e-
xercicis a casa fins a nova ordre. 
 
Podeu seguir totes les novetats als canals de comu-
nicació de l’Ajuntament (xarxes socials, pàgina web i 
aplicació mòbil) i també pels butlletins informatius de 
La Granada Televisió. 

 
 

PROJECTE ENTRECARTES 
 
El projecte Entrecartes, on la gent gran dels serveis 
de dinamització del Penedès es carteja durant un 
curs amb infants de centres oberts que gestiona la 
cooperativa Actua ja està en marxa! 
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NOVES ACTIVITATS 
 
Després de la gran competició de globus que 
vam tenir per Nadal a l'espai jove amb una final 
molt emocionant, el #MovimentJove també hem 
arrencat aquest trimestre amb moltes ganes, ja 
que el 28 de febrer marxem d'ESQUIADA JOVE a 
La Molina! També estem preparant sorpreses 
pel Carnaval amb una gimcana fotogràfica pels 
racons del poble.  

 
SUPORT ACADÈMIC 

 
A tot això, recordeu que també fem suport aca-
dèmic amb joves del poble cada setmana i que, 
si algú hi està interessat, només ens ha d'enviar 
un missatge perquè encara queden places. Per 
tal de seguir totes les novetats i les instruccions 
de com apuntar-se a aquestes activitats, recor-
deu seguir-nos a l'Instagram @dinamolagranada 
i al WhatsApp al 628 26 44 82! 
 
Com ja sabeu, ens trobareu els dilluns i els di-
mecres al Centre Cívic de 16h a 20h. Un lloc de 
trobada dels joves del poble amb futbolí, sofà, 
jocs de taula, wifi, etc. on hi podràs passar una 
bona estona :)  

Més informació: CENTRE CÍVIC 

Horari: dilluns i dimecres, de 16 a 20h. 
Telèfon i WhatsApp: 628 26 44 82 (Oriol) 
Instagram: @dinamolagranada 

Més informació: CASAL DE LA GENT GRAN 

Carrer del Doctor Cuscó, 9 (Casa de cultura) 
Telèfon: 93 897 44 87 
Correu electrònic: gentgranlg@yahoo.com  



 

 

REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS D’EN FOLCH I TORRES  

 
Imatge superior: l’Arcàngel Sant Miquel, la Mare de Déu, la Isabeló i l’Àngel.  
 
Imatge inferior: l’Àngel, la Mare de Déu, l’Arcàngel  Sant Miquel i la Isabeló. 
 
Dia de Reis de l’any 1954, a la Societat L’Aliança.  
 
Fotografies cedides per la família Salat Sàbat.  


