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Un poble viu 

Des de l’alcaldia 

Benvolguts granadencs i granadenques, 

 

Primerament vull donar-vos les gràcies a tots i totes qui feu de la Granada un poble 

viu i agradable on viure. 

 

Sovint faig ús d'aquest espai per fer petites reflexions sobre la Granada, la família, 

l'amistat i d'altres. Doncs bé, una vegada més per no perdre l'hàbit, vull compartir 

amb vosaltres una reflexió que m'ha vingut a la ment passejant per l'entorn del cas-

tell.  

 

Des de ben petits ens han ensenyat que els éssers vius són aquells que, a diferèn-

cia dels inerts, tenen la capacitat de nodrir-se, relacionar-se i reproduir-se. Doncs 

bé, per algun d'aquells mecanismes mentals que desconeixem, aquesta lliçó de 

ciències naturals que em van ensenyar durant la infantesa em va venir a la ment 

uns dies enrere, quan caminava pel castell. In situ, em vaig adonar que la Granada 

és un poble viu. 

  

El nostre poble es nodreix de la il·lusió i dels somnis dels granadencs i granaden-

ques. El veïnat de la Granada és la màxima expressió de les relacions entre totes 

les persones que viuen al poble. 

 

La Granada és també un poble que creix i es reprodueix augmentant la seva su-

perfície i els seus habitants. 

 

Sí! La Granada és un poble viu, i com tot ésser viu l'hem de cuidar entre tots, per-

què les futures generacions en puguin gaudir tant com ho estem fent nosaltres.  

 

Moltes gràcies, granadencs i granadenques, per fer de la Granada un poble tan 

viu. 

 

 

El vostre alcalde,  

 

Joan Cols i Canals 
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PEYU: L’HOME ORQUESTRA 
15 de maig 

 
 

XIII TROBADA RUCK BIKERS 
29 de maig 

 
 

CULTURA ÉS VIDA 
ESPECTACLE DE MÀGIA I IL·LUSIONISME 

5 de juny 
 
 

FESTA MAJOR 
Del 8 a l’11 de juliol 

 
 

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). 

El 15 de març va començar el període de prohibició 
de fer foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 
metres que els envolta. Des d’aquesta data i fins a la 
tardor, només seran permeses aquelles activitats 
autoritzades pel Departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural.  
 
Com és habitual, per sol·licitar l’autorització cal adre-
çar-se personalment a l’Ajuntament de la Granada. 
Per seguretat, l’autorització quedarà suspesa en cas 
d’activació del pla alfa (de risc d’incendi) al nivell 2 o 
superior. L’activitat només es podrà començar amb 
vent encalmat. Com sempre, demanem màxima pre-
caució a l’hora d’encendre foc a la natura. 

Inici del període de prohibició d’en-

cendre foc en terrenys forestals 

El Bibliobús, el servei de biblioteca mòbil, farà para-
da a la Granada tots els dimecres de juny i juliol, 
d’11 del matí a 1 del migdia, darrere de l’Escola Ja-
cint Verdaguer. Concretament, hi serà els dies 1, 8, 
15, 22 i 29 de juny i 6, 13, 20 i 27 de juliol. Durant el 
mes d’agost, el servei de Bibliobús farà vacances. 

Horaris del Bibliobús per als mesos 

d’estiu 

La Granada disposa des de fa unes setmanes un 
nou punt de recollida d’oli usat. Al contenidor situat 
darrere de l’església s’hi afegeix ara un nou punt a la 
bateria de contenidors de la plaça de la Boveria. A 
més, també ha canviat l’empresa encarregada del 
servei de recollida. 
 
Per dipositar l’oli als contenidors, simplement l’heu 
de recollir en ampolles (preferentment d’entre un i do 
litres de capacitat). Recordeu que reciclar l'oli és im-
portantíssim, ja que un sol litre d'oli pot contaminar 
fins a 1000 litres d'aigua.  
 
Recordeu també que la Granada disposa d’un punt 
de recollida mòbil de residus especials. Podeu con-
sultar-ne la ubicació en la imatge inferior. 

Nou punt de recollida d’oli de cuina 

usat a la plaça de la Boveria 

Nous codis QR amb informació turís-

tica als punts emblemàtics del poble 

Darrerament, s'han instal·lat als punts més emblemà-
tics del municipi uns codis QR perquè els visitants hi 
puguin accedir i rebre tota la informació referent a la 
visita, contribuint així a donar a conèixer el nostre 
poble a qui ens ve a visitar. 
 
Entre d’altres, aquests punts d’informació s’han situ-
at a l’Ajuntament, al casc antic, al Castell i a l’Esglé-
sia. Per accedir a la informació, només fa falta dispo-
sar d’un telèfon mòbil amb lector de codis QR. 
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Actuacions de millora en diversos 

punts del poble 

En aquest darrer trimestre s’han fet diverses actuaci-
ons de millora al poble: s’han instal·lat baranes en 
diversos punts per millorar l’accessibilitat, s’han 
substituït els llums del Casal de la Gent Gran per uns 
de nous de tecnologia LED, s’ha instal·lat una mar-
quesina davant del despatx de serveis socials i s’han 
sanejat els pins de la zona de pícnic de la piscina i 
també els de l’entorn dels Pujols. 

Els fons de resiliència de la Unió Europea, que ja 
havien dotat la Granada amb uns 80.000 € aquest 
2022, es complementaran amb 40.000 € més aquest 
any i 40.000 € l’any que ve, cosa que suposarà una 
inversió de 160.000 € en diverses millores per al po-
ble, emmarcades totes elles en els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030. 
 
Aquest any, aquests diners s’invertiran en la ins-
tal·lació d’una pantalla informativa a la plaça de la 
Vila, en la substitució dels llums del camp de futbol 
per uns de tecnologia LED, en asfaltar el camí dels 
Aragonesos, en reparar les rases del carrer de l’Esta-
ció als xamfrans amb els carrers de Pau Casals i de 
Joan Maragall i en la compra d’un nou camionet per 
a la brigada municipal. Properament, es decidirà en 
què es destinaran els diners previstos per al 2023. 

160.000 € fons de resiliència de la 

Unió Europea en millores al poble 

Per commemorar el Dia de la Dona, un grup de jo-
ves, coordinats des del servei de joventut del poble, 
van pintar un banc de la plaça de la Ginesta de color 
lila. Amb aquesta acció, es pretén recordar que el 
dia de la Dona és tot l’any, no només el 8 de març. 

Els joves de la Granada celebren el 

Dia de la Dona 

El Centre Cívic guanya en accessibi-

litat, equipaments i confort 

En el marc de la subvenció “Reforma, millora i man-
teniment d’equipaments culturals locals 2021-
2022” de Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de la 
Granada ha pogut finançar tres actuacions de millora 
al Centre Cívic. Es tracta de la instal·lació d’una pla-
taforma amb cadira que permet l’accés adaptat a 
l’escenari de l’auditori, així com també la climatitza-
ció amb aire condicionat a la sala 1 d’Octubre i un 
projector i pantalla fixe a l’auditori. 
 
Totes aquestes actuacions permeten que el Centre 
Cívic de la Granada disposi d’unes instal·lacions di-
nàmiques, modulables i adequades a les necessitats 
dels veïns. 

Atenent la petició que es va fer arribar des de l’Esco-
la Jacint Verdaguer, l’Ajuntament hi ha instal·lat pa-
pereres de reciclatge en totes les aules. D’aquesta 
manera, els alumnes del centre prenen consciència 
de la importància de separar correctament la brossa, 
minimitzar la generació de residus i cuidar el nostre 
planeta, alhora que també poden transmetre aquest 
important missatge a les seves famílies. 

Instal·lades papereres de reciclatge 

a totes les aules de l’escola  
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Acabades les obres del casc antic 
En aquest segon trimestre del 2022 comencen a veu-
re la llum alguns dels projectes en què s’ha estat 
treballant al llarg dels darrers mesos. 
 
Reurbanització de l’entorn del Castell 
 
Després d'uns mesos d'obres, finalment ja han aca-
bat els treballs de millora i de reurbanització de l'en-
torn del Castell i del carrer de Narcís Monturiol. 
Aquestes obres han permès arranjar una zona que, 
al no estar asfaltada, estava malmesa, així com aca-
bar el passeig de vianants que es va inaugurar fa uns 
anys i que uneix el poble amb el nucli del carrer Nou. 
 
Amb l’arranjament d’aquesta zona, la Granada dis-
posa d’un nou entorn de qualitat a l’entorn de l’histò-
ric Castell del poble, que ha estat testimoni d’impor-
tants esdeveniments de la història del país. També 
posa punt i final als treballs de millora i arranjament 
del casc antic, que es van iniciar fa més de deu anys 
i que, per etapes, han anat posant en valor els bo-
nics carrers amb què compta el nucli més antic del 
nostre poble. I no oblidem també les millores en con-
fort i qualitat de vida que suposaran aquestes obres 
per als veïns de la zona, a l’asfaltar un carrer que, 
fins ara, estava en força mal estat. 
 
 
Asfaltat del camí dels Aragonesos 
 
Aquestes darreres setmanes s’han dut a terme els 
treballs per asfaltar i arranjar el camí dels Aragone-

sos, que uneix la plaça de la Font amb la carretera 
de Santa Fe. Amb aquests treballs, queda asfaltat el 
darrer carrer en sòl urbà que quedava al poble. 
 
Arranjament de les rases del carrer de l’Estació 
 
Aquestes darreres setmanes també s’han asfaltat les 
rases del carrer de l’Estació que feien xamfrà amb 
els carrers de Pau Casals i de Joan Maragall. Aques-
tes rases es van obrir ja fa uns mesos en els treballs 
d’instal·lació dels nous punts de llum LED, i a causa 
del pas de vehicles, havien quedat amb mal estat. 
Amb aquesta millora, guanyaran en confort tots els 
vehicles que circulin en aquests punts. 
 
Millores a la piscina municipal 
 
S’apropa l’estiu i, d’aquí poques setmanes, tornarà a 
obrir la piscina municipal. Amb l’objectiu de tenir-ho 
tot llest per quan arribi el moment, aquests mesos 
s’hi ha fet diverses millores: s'ha fet un nou mur a la 
piscina gran i s'han adaptat les dutxes per facilitar-ne 
l'accés a persones amb mobilitat reduïda. 
 
Les obres de l’escola segueixen avançant 
 
Les obres de la nova Escola Jacint Verdaguer se-
gueixen a bon ritme, com pot comprovar tothom qui, 
en les darreres setmanes, hi ha passat per davant. 
Avui ja es pot veure l’estructura del que serà el nou 
edifici del centre, que acollirà ben aviat tot l’alumnat 
d’infantil i primària de la Granada. 
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Fem-ho fàcil és un servei que t’ajuda de manera per-
sonalitzada a fer tràmits electrònics amb el teu ajunta-
ment o administració, com ara superar dificultats en 
l’ús dels sistemes d’identificació i signatura digitals, 
presentar qualsevol sol·licitud a través d’internet o 
accedir a notificacions electròniques. 
 
Si ets una empresa o entitat, aquest servei et perme-
trà superar les dificultats tècniques per presentar fac-
tures electròniques, participar de licitacions públi-
ques, presentar-te a un ajut o subvenció, o realitzar 
qualsevol altra sol·licitud pel canal electrònic. 
 
La Diputació de Barcelona dona suport a prop de 90 
ajuntaments de menys de 5.000 habitants perquè 

ofereixin aquest servei als seus ciutadans, entre els 
quals hi ha la Granada. Amb aquest servei, la Diputa-
ció de Barcelona apropa l’administració digital a la 
ciutadania promovent l’accés als serveis digitals de 
manera inclusiva a tots els col·lectius socials. També 
promou l’accés de la petita i mitjana empresa a la 
licitació pública impulsant el desenvolupament eco-
nòmic local. 
 
El servei Fem-ho fàcil està disponible de dilluns a 
divendres de les 9 a les 15 h. Només cal que truqueu 
al 93 595 04 64, que accediu a www.diba.cat/facil o 
envieu la vostra consulta a tramits@diba.cat per re-
soldre els dubtes sobre tramitació electrònica a tra-
vés de l’ajuntament. 

Informació sobre l’impost al CO2 

Nou suport en la tramitació electrònica 

El padró provisional dels vehicles que tributen per 
l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de 
tracció mecànica es pot consultar a la seu electròni-
ca de l’Agència Tributària de Catalunya des del pas-
sat 1 de maig. 
  
Aquest tribut, que es va començar a aplicar a Catalu-
nya l’any passat, afecta totes les persones (físiques i 
jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, 
furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalu-
nya durant el 2021. I, també, les persones jurídiques 
sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tin-
guin un establiment, sucursal o oficina i vehicles re-
gistrats el 2021. 

 Enguany, com a mesura de suport a la ciutadania, i 
davant l'actual conjuntura econòmica, la Generalitat 
de Catalunya ha congelat les tarifes de l'impost i no 
les incrementarà tal com estava previst per llei l’exer-
cici 2021. 
 
En fer la consulta online del padró de vehicles, po-
dreu saber l’import que s’ha de pagar, dur a terme 
una modificació de dades en cas de trobar-hi alguna 
incorrecció, i també domiciliar l’impost, cosa que im-
plica una bonificació del 2% de la quota. Trobareu 
tota la informació relacionada amb l’impost al CO2 a 
la pàgina atc.gencat.cat/impostco2. Per saber-ne 
més, visiteu el web impostco2.gencat.cat. 
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TRAIEM-NOS LA MASCARETA, TREBALLEM PLEGATS 

Entrada la primavera d’aquest 2022, comencem a 
veure el final del túnel d’aquesta maleïda pandèmia 
que ens ha acompanyat durant aquests darrers dos 
anys. Es pot tornar a observar un somriure en les ca-
res dels granadencs. No podem oblidar aquest 
temps que hem patit confinaments i restriccions, per 
tant demanem prudència a tota la ciutadania, tenint 
en compte que mica en mica tornem a la normalitat... 
 
La Granada està endinsada en l’últim any de legisla-
tura, que ha de marcar un abans i un després en ma-
neres de treballar. Tots plegats som conscients de 
les coses fetes al municipi. L’Entesa defensarà sem-
pre una manera de fer política on s’escolten totes les 
opinions i s’intenta arribar a acords pel bé del poble. 
El centre de dia és i serà sempre una prioritat, l’esco-
la una realitat després de tot el que el nostre grup la 
va treballar, el pavelló el veurem néixer i en gaudirem 
tots plegats, essent una aposta de tots els grups mu-
nicipals... Demanem que se’ns deixi aportar en la 
seva confecció; seria un error no fer-lo mirant en les 
necessitats de la zona i de les properes dècades. 
 
Les obres de la zona del castell que aviat s’enllestiran 
són una millora important, però no deixarem de dir 
les coses que no veiem correctes i que els veïns ens 

fan arribar. No és admissible que la zona hagi estat 
tancada al pas de vehicles més de dos mesos, sa-
bent que el desviament pel casc antic és feixuc. Pos-
siblement, com moltes altres coses, és degut a la 
falta de planificació de qui li correspon per càrrec. 
 
Els fons Next Generation han dotat la Granada de 
partides molt interesants: 82.000 € aquest 2022 per 
millorar en eficiència energètica, posant en valor l’es-
tudi que va fer l’Entesa l’anterior mandat. Aquests 
diners es destinaran a canviar els llums del camp de 
futbol i posar plaques solars a l’ajuntament, amb un 
estalvi econòmic pel poble. Sorpresos gratament, 
hem sabut que arribaran dues partides més, una de 
40.000 € aquest 2022 i una de 43.000 € el 2023, des-
tinades a l’asfaltat del camí dels Aragonesos i a la 
reparació d’altres asfaltats, i a la compra d’un camió 
amb bolquet i grua per a la brigada. Proposem, tal i 
com ja hem fet en dos plens, que es destini part d’a-
quests diners a la instal·lació d’un dipòsit suplemen-
tari al costat del Pou Major, ja que aviat les condici-
ons sanitàries en prohibiran la extracció d’aigua. 
  
Si treballem plegats, tots hi guanyem. L’Entesa pro-
posa, escolta i parla.  

Entesa - Acord Municipal 

Sembla que, amb la fi de les restriccions, hem deixat 
enrere la malaurada COVID-19. Per aquest motiu, us 
volem agrair l’enorme sentit de la responsabilitat que 
heu mostrat per minimitzar al màxim els efectes d’a-
questa terrible pandèmia. Han estat dos anys molt 
durs, però entre tots hem sabut tirar endavant i conti-
nuar fent créixer el nostre poble. 
 
Entrant amb les diverses millores esdevingudes a la 
via pública, estem molt contents d’anunciar-vos l’aca-
bament de les obres del casc antic. Fa més de deu 
anys que vam apostar en arranjar tota aquesta zona, i 
aquest és el punt i final d’una reforma del tot neces-
sària i primordial que ha millorat de forma molt notò-
ria el nucli més antic de la Granada. També, s’ha ar-
ranjat el camí dels Aragonesos i, amb aquest, tots els 
carrers en sol urbà de la Granada ja són asfaltats, 
facilitant així l’accés als veïns amb habitatges. Amb la 
mateixa tònica, s’han arranjat les cruïlles dels carrers 
Joan Maragall i Pau Casals. 
 
Aquestes últimes setmanes s’han produït diverses 
millores al Centre Cívic, com la instal·lació d’un pro-
jector amb pantalla i una plataforma per a les perso-
nes amb mobilitat reduïda per accedir a l’escenari de 
l’auditori. Cal destacar també que en les properes 

setmanes la il·luminació del camp de futbol serà 
substituïda en la seva totalitat per llums LED, esdeve-
nint en una notable i eficient millora energètica. 
 
Pel que fa a cultura, estem molt agraïts i satisfets de 
la primera Fira d’Entitats que va tenir lloc el passat 
mes d’abril. Les entitats són el motor de la nostra 
cultura popular i, per això, se’ls ha de donar el màxim 
suport en totes les iniciatives possibles. Així mateix, 
estem molt satisfets, també, del primer cicle cultural 
organitzat durant la primavera amb l’arribada de 
grans artistes al nostre poble. En conseqüència, ja us 
podem anunciar que l’any vinent se’n farà una sego-
na edició, ja que valorem molt positivament la bona 
rebuda que han tingut tots els actes organitzats. 
 
En últim lloc, després de tres anys, ens espera una 
Festa Major completament normal. Una festa que 
com sempre, les principals protagonistes en seran 
les entitats del poble i que de ben segur faran possi-
ble la festa i la xerinola, en la qual la majoria dels ac-
tes es concentraran en l’esplanada del Centre Cívic, 
aconseguint i reafirmant un model de celebració ac-
tualitzat a les necessitats i a les noves tecnologies del 
moment. 

Junts per la Granada 

MILLORES I CREIXEMENT 
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MIREM AL FUTUR 

La nova situació "post" COVID-19 que patim en l'actu-
alitat i la confusa situació econòmica derivada de les 
fluctuacions dels preus de les energies i els carbu-
rants ha provocat una cautela a l'hora de gestionar 
les nostres economies. 
 
Els fons europeus Next Generation i provinents d'al-
tres ens estan ajudant als municipals a poder execu-
tar actuacions per a la millora de la qualitat de vida a 
les nostres poblacions a tots els nivells. 
 
Ajudes per la millora energètica, ajudes socials, aju-
des per la millora de carrers i edificis públics i molt 
importants millores que vagin encaminades a la pro-
tecció del medi ambient. 
 
Tots sumem per millorar el municipi, per tant, és relle-
vant la participació de tots els grups municipals en 
aquestes millores. 
 
Arrenquem l'última part de la legislatura,amb la finalit-
zació de les millores del Centre Cívic, amb la 
col·locació de la rampa d'accés per a persones amb 
mobilitat reduïda per l'escenari d'aquest equipament 
municipal. Finalitzem les obres de reordenació i 

reurbanització de la zona del Castell amb la millora 
de l'espai i l'entorn. L'asfaltat del camí dels Aragone-
sos i reparació d'altres vies. 
 
Vindran noves actuacions, amb la millora de la senya-
lització dels nostres parcs i jardins, protecció de vore-
res per seguretat dels vianants, millora de la senyalit-
zació de carrers entre d'altres. 
 
Continuem treballant i continuem mirant per un futur 
millor per al nostre municipi. 
 

     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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Inscripcions als balls infantils de la FM  
La Festa Major de la Granada ja s’acosta i enguany, 
per fi, sembla que es podrà celebrar amb normalitat. 
Això significa que els carrers i places del poble es 
tornaran a omplir de vida i alegria. I també que els 
balls tornaran a sortir! 
 
És per això que els balls infantils de la Granada bus-
quen nous balladors i balladores. Concretament, cer-
quen nous membres el ball de panderetes, el de pi-
carols, els bastoners i els Diables, així com també els 
tabalers que els acompanyaran. 
 
Per tal de facilitar la logística dels balls i per inscriure-
hi els vostres fills o filles, cal que us poseu en contac-
te amb cada un dels balls: 
 
Gegantons: per telèfon, al 636 69 44 86 (Jordi Xena). 
 
Diables i tabalers: per telèfon, al 622 77 10 01 (Maria 
Freixedas), o per Instagram, a @diableslagranada. 
 
Bastoners: per telèfon, al 637 88 53 06 (Emma Rue-
da), o per Instagram a @bastonerslagranada. 
 
Balls de panderetes i de picarols: per correu electrò-
nic, a panderetes.picarols.lagranada@gmail.com. 
 
Per als Diables, a més, farà falta omplir una autoritza-
ció conforme autoritzeu que els membres menors 

d’edat puguin fer ús d’elements pirotècnics (tant si és 
amb tro com sense). Més endavant ja s’informarà de 
com ho podeu fer per omplir-la. 
 
A més a més, des dels balls de picarols i de pande-
retes fan una crida a totes les famílies que tinguin 
infants que havien ballat en anys anteriors i que 
aquest any no ho vulguin fer a donar un segon ús als 
vestits, cedint-los als nous balladors. Per fer-ho, no-
més cal que enviïn un correu electrònic a la mateixa 
adreça que apareix a les dades de contacte. 

Adif i Renfe van començar el passat 23 d’abril tot un 
seguit d'actuacions de millora de la xarxa ferroviària 
que coincideixen en el temps i que tindran una re-
percussió directa sobre els viatgers de la majoria de 
línies de Rodalies. Aquests treballs afecten especi-
alment la línia R4, que passa per la Granada, ja que 
se centraran en el tram Martorell - Castellbisbal i en 
el soterrament de la via a Sant Feliu de Llobregat. 

Tot i que la quantitat i la freqüència de trens que 
passen per la Granada no variarà, sí que ho fan els 
horaris, que des del passat dia de Sant Jordi s’han 
vist alterats. A més, els darrers trens del dia passa-
ran lleugerament més aviat que fins ara. Us recoma-
nem que, en cas de dubte, consulteu prèviament els 
horaris en què circulen els trens a la web 
www.rodalies.gencat.cat. 

Modificacions al servei ferroviari 
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La Granada amb Ucraïna 

El passat divendres 22 d'abril, vam fer l'entrega de 
premis dels Jocs Florals de l'Escola. Enguany la cele-
bració es va poder fer de manera conjunta, amb la 
participació de tot l'alumnat a la pista, i va comptar 
amb la presència de l'alcalde i regidors de l'Ajunta-
ment i els representants del CF La Granada. Un dia 
d’allò més divertit i que teníem ganes de poder tornar 
a celebrar amb la major normalitat possible 
 
També l'Associació de Famílies d’Alumnes de l’esco-
la va muntar unes paradetes per l'intercanvi de llibres 
davant de la pista poliesportiva.  
 

Escola Jacint Verdaguer 

L’escola celebra els Jocs Florals 

L’entitat Solidaris la Granada va iniciar fa una setma-
na una campanya per tal de recollir fons i poder com-
prar material sanitari per a l’hospital Rivne, a Ucraïna. 
La iniciativa va néixer de la mà d’un dels cirurgians 
del centre, Dmtro Voloshyn (Dima), que es dona el 
cas que va ser alumne de l’escola Llebeig de Vilobí 
del Penedès. Arran de la invasió russa, l’hospital re-
quereix més material sanitari, del qual no disposen. 
 
Entre altres productes es necessiten antibiòtics, dilu-
ents sanguinis, material de costura, drenants de sili-
cona, etc. A causa de la dificultat de poder reunir 
aquests materials, Solidaris la Granada ha optat per 
recaptar fons econòmics i fer una compra centralitza-
da de materials amb els diners recaptats. 
 
Les aportacions es poden fer al compte ES45 0182 
1683 4702 0170 8907 sota el concepte “SOS Dima”. 
 
 
Manifest conjunt de totes les entitats de la Granada, 
llegit durant la Fira d’Entitats del passat 24 d’abril, en 
solidaritat amb el poble ucraïnès 
 

“Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indife-
rente, desahuciado está el que tiene que marcharse a 

vivir una cultura diferente.” 
Mercedes Sosa, cantautora argentina. 

 
Avui fa just dos mesos que va esclatar la guerra a 
Ucraïna. Dos mesos fa que Vladimir Putin decidí en-
vair un país veí, independent i democràtic, forçant 
més de 12 milions de persones a abandonar el seu 
domicili per intentar salvar la vida. Alguns d’ells són 
aquí, entre nosaltres, a la Granada. 
 
Si no fos per les barreres de l’idioma, qui millor que 
ells per explicar-nos què significa renunciar a tot el 

que fins aleshores havia estat la seva vida i iniciar-ne 
una altra d’incerta en un altre país, una altra ciutat, un 
altre poble, amb una altra cultura, una altra llengua… 
ha de ser molt dur! 
 
Una guerra no permet celebrar actes com el que avui 
ens reuneix aquí al Centre Cívic en aquesta primera 
Fira d’Entitats. Ni permet garantir coses més impor-
tants com el dret a l’habitatge, o la sanitat, o a l’edu-
cació, o simplement a tenir un plat de menjar a taula. 
 
Una guerra és un fracàs, però en ple segle XXI se 
n’estan lliurant, no una, ni dues ni tres guerres, sinó 
52. Sí, 52 fracassos socials en els quals no serveixen 
de res les Nacions Unides, ni els Consells de Segure-
tat, ni els tribunals internacionals. 
 
És precisament perquè som conscients d’aquest 
perill que les entitats de la Granada: 
 
Volem denunciar la guerra d’Ucraïna, provocada per 
la política genocida de Vladimir Putin. 
 
Volem expressar la nostra solidaritat amb el poble 
ucraïnès, així com amb el poble rus que lluita contra 
la política agressiva del seu govern. 
 
Volem instar totes les administracions –estatal, auto-
nòmica i local– a implicar-se més activament en l’a-
collida i en l’atenció de la població refugiada. 
 
I volem animar a tots els granadencs i granadenques 
a col·laborar en les diferents iniciatives solidàries 
amb els perjudicats per aquesta guerra. 
 
Avui és per ells. Qui sap si demà podria ser per nos-
altres? 

Solidaris La Granada 
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Gisela Guitart, pregonera de la FM 
Em dic Gisela Guitart Font, tinc vint-i-set anys, soc 
actriu de professió, sommelier per passió i grana-
denca per tota la vida. Enguany, tinc l’honor d’ence-
tar la Festa Major amb el pregó. Agafo el repte amb 
ganes i molts nervis!  
 
Al 2019 es va graduar en Estudis Superiors d'Art 
Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona. Du-
rant aquest període va tenir l'oportunitat de fer una 
estada de 5 mesos a la Theatre Faculty of Prague 
(DAMU) on es va formar en titelles i teatre alternatiu. 
Paral·lelament ha fet el Postgrau d'interpretació en 
cinema i TV a El Timbal, centre de formació i creació 
escènica de Barcelona. 
 
La Gisela és una actriu molt polifacètica; toca el 
violoncel i la bateria, i practica diferents esports 
(entre ells: el patinatge artístic, la natació les teles 
acrobàtiques), i sempre amb la defensa dels drets i 
llibertats de les dones i de la comunitat LGTBIQ+ 
en el rerefons. 
 
El 2021 entra a formar part de la companyia Fac-òF. 
També ha actuat al TNC amb Variacions dirigit per 
Jade Maignan, a W.I.T.C.H. de la cia. Les Fugitives i 
a CORtradiccions, incloses en la programació de la 
XXV Mostra de Teatre de Barcelona. Dins el món 
audiovisual, ha participat com actriu en diferents 
curtmetratges com Aprehendre de Maria Burgués i 
Avisa quan arribis d'Irene Margalef. També ha parti-
cipat en la sèrie Com si fos ahir de TV3 i Paraíso de 
Movistar+ i és cofundadora de la productora Malniu 
Films; on està explorant els rols de guionista i direc-
ció d'actrius. 

El pregó de la Gisela donarà el tret d’inici a la Festa 
Major, que se celebrarà del 8 a l’11 de juliol. En-
guany, tot fa preveure que la festa es podrà celebrar 
amb total normalitat, després de dos anys en què 
s’ha hagut d’adaptar inevitablement a les circums-
tàncies de la pandèmia. Dos anys, però, en que els 
granadencs i granadenques hem celebrat la festa 
gran del nostre poble amb tota la il·lusió del món. 

En motiu del Dia de la Dona, que se celebra el 8 de 
març, l’Ajuntament de la Granada va organitzar un 
total de quatre tallers que, des d’una òptica feminis-
ta, abastaven àmbits com l’autoconeixement, la se-
xualitat, la consciencia corporal i l'alimentació salu-

dable, creats exclusivament per connectar amb l’es-
sència femenina i impartits per professionals de ca-
da una de les matèries. Cada una d’aquestes activi-
tats va tenir una gran acollida, i les valoracions de 
les participants van ser molt positives. Vist l’èxit, 
s’espera repetir aquest cicle de tallers en propers 
anys. 
 
Tots els tallers tenien un preu simbòlic de 3 €, desti-
nats íntegrament a l’entitat penedesenca Ginesta, 
un grup d’autoajuda per a persones que lluiten con-
tra el càncer de mama i amb qui ja vam col·laborar 
en els actes de l’any 2021. En total, es van recaptar 
uns 260 €. 
 
A més a més, durant el mes de març cada diven-
dres la façana Casa de Cultura va lluir de color lila 
en commemoració del 8 de març. 

Èxit dels tallers del Dia de la Dona 
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Cultura és Vida: un nou cicle al poble 

El passat diumenge 24 d’abril es va celebrar la Fira 
d’Entitats una mostra del teixit associatiu del poble 
per presentar els seus projectes i activitats; en defi-
nitiva, una oportunitat per conèixer de primera mà 
totes les entitats de la Granada.  

Els actes van tenir lloc en un matí assolellat de diu-
menge a l’esplanada del Centre Cívic, en una jorna-
da que va estar amenitzada per la música en directe 
del duet penedesenc Aina i Joan, i en el qual també 
hi havia una food truck perquè tothom qui ho desit-
gés fes un mos abans de dinar. 
 
La Fira va comptar amb la participació de l’Associa-
có de Famílies d’Alumnes de l’Escola Jacint Verda-
guer, els Diables, els Bastoners, l’Associació d’A-
mics de La Granada Televisió, el CF La Granada, 
l’Associació de Joves de la Granada, el Bici Club Alt 
Penedès, els Ruck Bikers, el Ruc de la Granada, el 
Ball de Gitanes, els Gegants, els Balls de Picarols i 
Panderetes, els Solidaris La Granada, Món Biker 
Club Ciclista i el Celler Cooperatiu de la Granada. A 
més, a la tarda el Patinatge Artístic La Granada va 
fer una exhibició de tots els equips del club a la pis-
ta poliesportiva. 

Un nou cicle cultural ha vist la llum aquest any al 
Penedès. L'auditori del Centre Cívic de la Granada 
ha acollit i acollirà, durant el primer semestre del 
2022, el programa artístic "Cultura és vida", amb 
l'objectiu de portar al poble alguns dels espectacles 
més rellevants del cartell cultural català actual. 
 
Amb un total de quatre espectacles per a aquesta 
primera edició, el cicle va començar amb el concert 
del cantautor català Manu Guix, el passat dia 19 de 
març, que va ser un èxit rotund de públic. Amb les 
seves cançons, Manu Guix va encisar grans i petits i 
va fer de l’auditori del Centre Cívic un raconet ple de 
la màgia amb la seva veu i les melodies que inter-
pretava amb el piano. 
 
El segon acte del cicle va ser l’espectacle familiar El 
Llibre de la Selva, de la companyia Magatzem d'Ars, 
que narrava la història d’en Mowgli és un nen que 
s’ha criat a la selva en companyia dels llops i altres 
animals salvatges. 
 
I el tercer espectacle va tenir lloc fa tot just pocs 
dies, amb en Peyu i el seu “L’home orquestra”, una 
història hilarant en què en Peyu fa un recull dels 
seus millors textos i els posa en escena amb el fil 
conductor de la pròpia Festa Major. Un espectacle 
que té per objectiu que la gent que no pugui anar a 
tots els actes de la festa, amb una horeta vegi una 
mica de tot. Evidentment tot plegat només és una 
excusa perquè finalment pugui dur a terme la ironia 
i l’humor al que ens té acostumats, i que va demos-
trar un cop més al nostre poble. 

El quart espectacle del cicle serà el proper diumen-
ge 5 de juny a les 6 de la tarda. Serà un espectacle 
de màgia i il·lusionisme familiar, per al qual ja es 
poden comprar les entrades, com sempre, a través 
de la pàgina web i l’aplicació del poble. Aquest es-
pectacle servirà per tancar aquest primer cicle 
“Cultura és Vida”. 
 
Davant de l’èxit esclatant de públic que ha tingut el 
cicle, que ha permès portar artistes i grups de gran 
nivell al nostre poble, ja s’està treballant en l’edició 
per a l’any vinent, 2023. Un cicle nou que, altre cop, 
acostarà a la Granada obres i espectacles que difí-
cilment es poden veure representats en pobles pe-
tits com el nostre. Esperem comptar, un cop més, 
amb la vostra presència. 

Dia gran per a les entitats del poble 
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Un SEAT, el Sàhara i dos granadencs 
L’Oasis Raid és una prova d’orientació i motor que 
fa homenatge a les grans travessies motoritza-
des i raids per l’Àfrica donant-li un toc de solidaritat.  
 
Som el Marc Mestres i el Sergi Cols, un parell d’a-
mics d’infància de la Granada que el 2019 vam de-
cidir endinsar-nos en aquesta aventura que no co-
mençava en el moment d’arrencar el cotxe, sinó que 
primerament ho vam haver de preparar tot: vam 
comprar un SEAT Marbella del 1991 i el vam haver 
d’adaptar. Després, amb la solidaritat dels veïns del 
poble, el club de futbol, l’Ajuntament i l’Òptica Uni-
versitària vam aconseguir omplir-lo. En total vam 
recollir 108 kg de material solidari per repartir. 
 
Paral·lelament per fer realitat el viatge vam necessi-
tar l’ajuda de les empreses que van confiar en nos-
altres i ens van patrocinar: Mecànica La Granada, 
Balart Offroad, Recanvis Penedès, Blanch Electro-
mecànic, Instal·lacions CGP, Llopart pintura & deco-
ració, Urydesigns, Forestal i Jardineria Penedès, 
Vallès Excavacions, Trassa Tractaments i Assesso-
ria Ambiental i Drac Màgic. Moltes gràcies a tots. Ja 
ho tenim tot preparat, que comenci l’aventura! 
 
El 17 d’abril de 2019, amb el Marbella tot carregat 
ens esperaven 8 dies intensos recorrent el fascinant 
paisatge canviant del Marroc per posar a prova la 
mecànica del Marbella i la nostra resistència física i 
mental, així com també posar en dubte el nostre 
sentit de l’orientació, ja que només comptaríem 
amb l'únic ajut d’una brúixola i d’un llibre de ruta. 
Així doncs, des de Tànger ens dirigim cap al sud, 
passant pels poblets de les muntanyes de l’Atles, 
creuant la immensitat del desert i acabant a les es-
pectaculars cascades d’Ouzoud.   
 
Anàvem sumant quilòmetres i, de tant en tant, parà-
vem sota algun petit arbre o pedra per menjar la 

dieta que ens acompanyava tots els dies; pa, mor-
tadel·la i sorra, Boníssima, li donava un toc cruixent! 
Com més ens endinsàvem més ens fascinava el 
paisatge i la gent que ens trobàvem. Mai havíem 
estat al mig del desert. No només era un paisatge 
de dunes de sorra enormes, eren grans esplanades 
de terra que s’allargaven fins l’horitzó. Algun rostoll 
sec, nosaltres, el Marbella i una ampolla d’aigua. Un 
sol abrasador i un silenci intrigant, trencat, de tant 
en tant, per una ràfega d’aire calent. 
 
I allà, en aquell oasi de solitud, a l’horitzó veiem tres 
siluetes. Pensem que és impossible, potser ja co-
mencem a tenir al·lucinacions. Ens hi anem acos-
tant i sí, són tres nens al bell mig del desert! Parem, 
ens demanen aigua, i és que no hi ha cap ombra on 
es puguin amagar del sol. Què hi feien allà? Vam 
seguir el nostre camí i ens va quedar una sensació 
estranya. Es veu, que en alguns llocs la gent viu en 
cases soterrades per tal de mantenir-se frescos i 
poder suportar l’infern del desert. 
 
Quan el desert es tornava més sorrenc, surfejàvem 
sobre les dunes. Havíem d’intentar mantenir una 
velocitat constant, procurar no equivocar-nos i no 
quedar-nos encallats en aquella sorra tant fina. A 
les nits, quan s’acabava l’etapa, ens sentíem afortu-
nats. La majoria de companys havien de fer repara-
cions al cotxe. Fins hi tot algun va haver d’arribar 
remolcat.  
 
Entre tot el material que vam entregar, ens va fer 
especial il·lusió donar una segona vida a les xarxes 
de les porteries de l’antic camp de futbol, que ara 
tornen a gaudir dels crits dels nens quan fan un gol.  
 
Un cop acabada la nostra aventura, ens quedaven 
1.700 km per tornar a casa i reflexionar sobre tots 
els moments viscuts. Podeu recordar la nostra ex-
periència al perfil d’Instagram @granaraid. 
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Després de la participació en les Jornades Esporti-
ves de Patinatge en categoria "Individual" celebra-
des durant els mesos de febrer i març on el nostre 
club va fer pòdium en les categories de Cadet C, 
Infantil C i Benjamí C, aquest abril i maig s’han dut 
a terme les Jornades Esportives Categoria "Xous" 
de les la nostra entitat va participar i que es van 
celebrar a Sant Pere de Riudebitlles i Vilafranca del 
Penedès. En totes dues jornades hi hem assistit 
amb tres grups: primària, secundària i sènior.  

És un plaer felicitar a tots i totes que ho han fet pos-
sible, obtenint unes formidables posicions. El Pati-
natge Artístic La Granada ha fet un 3 de 3, fent pò-
dium en les categories presentades: sènior en 1a 
posició, secundària en 3a posició i primària en 2a 
posició.  
 
Sens dubte, recuperem la normalitat i amb molta 
il·lusió de poder compartir tots els progressos i es-
forços de qui cada dia ho fan possible: esportistes, 
tècnics, junta i famílies.  
 
Així mateix i coincidint amb la primera Fira d'Entitats 
que es va dur a terme el passat 24 d’abril, el PA La 
Granada va oferir una exhibició de la feina realitzat 
durant l'any en curs per part de tots els seus inte-
grants. Des de la pedrera fins als més adults, tots 
van lliscar per la pista fent un espectacle molt emo-
tiu. 
 
Gràcies a tots els qui fan possible que aquest club 
creixi com a una gran família. 
 

Patinatge Artístic La Granada 

El patinatge torna a la normalitat 

Aprofitant que la Granada disposa des de fa uns 
mesos d’unes noves pistes de pàdel, la colla del 
Ruc va organitzar un torneig d’aquest esport, que 
cada cop té més adeptes i que compta amb un 
gran seguiment. 
 
El torneig es va disputar en dues jornades el cap de 
setmana del 19 i 20 de març, i va comptar amb una 
vintena d’equips participants, la majoria de la Gra-
nada, però també amb alguns jugadors vinguts 
d’altres indrets de la comarca. Vist l’èxit que va te-
nir, s’espera poder donar continuïtat a aquesta 
competició en els propers anys. 

El Ruc organitza un torneig de pàdel 



 

 

16 MAIG 2022 Butlletí Municipal - Núm. 222 

ESPORTS  

Camp de futbol Josep Ferré Farriol 
El Club de Futbol La Granada ha celebrat aquests 
primers mesos de 2022 els darrers actes de com-
memoració del centenari de l’entitat, que van co-
mençar la primavera passada amb la presentació 
del llibre que narra la història del club, obra de Ro-
ger Vives i Font. 
 
Gran homenatge a Josep Ferré Farriol, “Ferri” 
 
Sense cap mena de dubte, l’acte més esperat va 
ser el gran homenatge que va rebre el passat diu-
menge 6 de març en Josep Ferré Farriol, “Ferri”, 
encarregat del camp i vinculat a l’entitat des de la 
darrera refundació de l’any 1974. Un acte en què hi 
van assistir més de dues centes persones, moltes 
d’elles exjugadors i exjugadores del club, però tam-
bé veïns del poble que no es van voler perdre 
aquesta jornada tan emotiva. 
 
L’acte, conduït pel periodista Joan Poquí, va comp-
tar amb parlaments d’exjugadors, exentrenadors i 
exdirectius que van recordar diverses anècdotes 
relacionades amb el Ferri durant la seva estada al 
club. 
 
El punt àlgid, per sorpresa de l’homenatjat, va ser la 
descoberta del nou cartell d’entrada del camp, on ja 
hi llueix el nou nom del recinte: Camp de futbol mu-
nicipal Josep Ferré Farriol, que va ser proposat per 
la Comissió del Centenari del Club i que va rebre el 
suport unànime de tots els membres del consistori.  
 
Prèviament també va descobrir una placa comme-
morativa en què se li agraeixen els 48 anys de dedi-
cació ininterrompuda al club. 

Sopar de cloenda del centenari 
 
El darrer dels actes de commemoració del primer 
segle d’història del club va ser un sopar de cloenda 
el dissabte 23 d’abril, data en què es complien 
exactament cent anys del primer partit del CF La 
Granada després de constituir-se legalment. 
 
La jornada havia de comptar amb una cercavila prè-
via amb diversos elements del seguici popular del 
poble, que malauradament es va haver de can-
cel·lar a causa del mal temps. Tot i així, sí que es va 
inaugurar una placa commemorativa del centenari, 
que ja llueix a les instal·lacions del club. 
 
Amb aquest sopar, el club tanca els actes comme-
moratius, que han estat un èxit rotund i que han per-
mès acostar el club a tots els veïns del poble. 



 

 

La fundació: 1919 o 1922 
 
Tal com expliquem al llibre ‘Historia del CF La Granada’, és 
molt probable que el club es constitueixi com a tal l'any 1922 i 
no al 1921, en una data prèvia molt propera al 5 de març de 
1922 o en aquest mateix dia. El 5 de març és la data en què 
s’inicia l'activitat en el llibre de caixa del club als anys vint. 
Tanmateix, és possible que la constitució oficial del club tin-
gués aleshores la connotació de tràmit burocràtic d'una reali-
tat ja existent, perquè tenim constància d'activitat prèvia que 
hi està cronològicament relacionada: com a mínim, la disputa 
d'un partit a Sant Sadurní i l’ús de dos camps de futbol (Pujols 
i cal Feliu) abans del de la Plana de cal Vendrell (que estre-
nem el 23-4-1922). Aquestes dades les sabem perquè l'any 
1951, Josep Maria Font, directiu del club als anys vint, va fer 
un resum de la història de l'entitat amb motiu de la Festa Ma-
jor, en què aporta nombroses dades però no concreta les 
dates exactes. És l'únic resum històric que s'ha fet mai del 
club en les seves èpoques pretèrites i, en publicacions poste-
riors, s'havia reproduït sistemàticament sense que ningú hi 
aportés novetats. Font explica que el futbol va començar "cap 
al 1920" i que "la majoria d'edat" va ser al 1922. Tenint en 
compte que era poeta i utilitzava un llenguatge metafòric, és 
molt probable que "la majoria d'edat" es refereixi a 
la fundació oficial, mentre que tot l'anterior (almenys un partit i 
dos camps) és activitat prèvia que 'de facto' pot situar 
la fundació abans del 1922. 
 
L'estipulació del 1921 com a any de fundació del club no apa-
reix enlloc fins l'any 1988, quan el setmanari La Fura publica 
fitxes tècniques dels clubs comarcals amb dades històriques 
que aporten les pròpies entitats. És probable que en aquell 
moment es considerés que l’activitat prèvia al març del 1922 
ja es podia considerar del propi club i que era probable que 
s’iniciés el 1921. 
 
En el llibre explicàvem que el 1921 era vàlid si consideràvem 
que l'activitat prèvia ja forma part del club. I situem 
la fundació, ‘de facto’, en el partit disputat a Sant Sadurní, 
perquè és el primer cop que actuem com a club tot i que no 
estem registrats. El llibre es va publicar sense haver pogut 
aclarir aquest assumpte i, únicament, situant el partit abans 
del novembre del 1921 i que probablement el rival era el Noia.  

Uns mesos després, l’hemeroteca digital ARCA va incloure la 
digitalització de noves publicacions, entre elles Panadés Re-
publicano, diari del que havíem consultat totes els seus núme-
ros del 1920 i el 1921 al Centre de Documentació Vinseum, 
sense que hi aparegués res sobre el nostre club. 
 
El cas és que ara la cerca es podia fer de manera àgil i senzi-
lla. I així va ser com vam trobar el partit de La Granada a Sant 
Sadurní. La gran sorpresa fou la data: 8 de setembre de 1919, 
realment no gaire lluny del "cap al 1920" de Font. De fet, el 
partit constava al programa de Fires i Festes, però sense con-
cretar els equips "penedesencs" que l'havien de disputar. Com 
a conclusió, i tenint en compte que tard o d'hora poden apa-
rèixer dades (uns estatuts fundacionals) que motivin una nova 
revisió: es pot considerar que la fundació del Club de Futbol 
La Granada és el 8 de setembre de 1919 entenent que és la 
primera vegada que actua com a tal, tot i no estar registrat, i 
que gràcies a l'escrit de Font sabem que hi ha una continuïtat 
cronològica amb el moment en què s'oficialitza. 
 
En cas de no considerar-ho vàlid, la fundació del club és en 
una data prèvia molt propera al 5 de març de 1922 (o aquest 
mateix dia), que és quan es deixa constància de la primera 
activitat regular del club. L'única possibilitat per seguir consi-
derant el club com a fundat l'any 1921 és que els estatuts s'ha-
guessin constituït en aquest any i que, per tràmits burocràtics, 
l'activitat oficial no hagués pogut començar fins el març del 
1922. 
 

El motiu de la samarreta blanc-i-blava 
 
D'altra banda, la crònica del matx de 1919, que perdem 4-3 a 
la pròrroga, permet entendre el motiu dels primers colors: 
Font explicava que al primer partit vestíem de blanc-i-blau, 
mentre que al 1922 ja anàvem vermells. El dia abans del Noia-
La Granada, al mateix camp de l'Ateneu Agrícola de Sant Sa-
durní (on actualment hi ha el pavelló d'hoquei), hi ha un duel 
entre un equip de l'Andreuenc i un de l'Espanyol. L'endemà, 
alguns jugadors de l'Espanyol juguen amb el Noia contra La 
Granada. Tenint en compte que era el primer cop que confec-
cionàvem un equip i que segurament no teníem samarretes 
pròpies, és probable que féssim servir els mateixos mallots 
que el conjunt de l'Espanyol havia utilitzat el dia abans. 

 
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 
 
Divendres, 8 de juny de 1956. Definitivament han quedat netes les terres del solar sobre el qual s’ha d’e-
dificar la rectoria nova. És la primera etapa de les obres. 
 
Dimecres, 20 de juny de 1956. El Sr. Arquebisbe ha firmat la constitució de la junta per a la construcció 
de la rectoria, sala parroquial i baptisteri, constituïda per 21 feligresos. 
 
Divendres, 29 de juny de 1956. Se celebra la festa del Sagrat Cor. Molta gent treballa amb la sega. 
Aquesta setmana ha començat a funcionar el sorteig permanent per a les obres de la casa rectoral. Va 
combinat amb els cecs de la província i quedaran sobre 200 pessetes de benefici cada setmana. 
 
Diumenge, 1 de juliol de 1956. Les persones afavorides pel sorteig han deixat la quantitat corresponent al 
premi per les obres, que és de agrair. 
 
Dimarts, 10 de juliol de 1956. S’ha reunit la junta d’obres per determinar què calia fer, després d’haver 
vist el pressupost exorbitant de l’empresari de Gelida Albert Mas. La decisió ha estat de fer les obres més 
lentament, amb els paletes del poble, que disminuirà el cost d’unes 60.000 pessetes, ja que l’empresari 
comptava amb 275.000 pessetes fent les obres parcialment. El paleta Jaume Puig de la parròquia té la im-
pressió que ho podem fer tot amb 200.000 pessetes. Es comença a pensar amb la tómbola i s’ha exhibit 
una exposició de nines, que han vestit algunes senyores i noies per a la tómbola de la Festa Major a bene-
fici de les obres. Hi haurà 28 nines. Aquesta exposició, molt visitada durant aquest dia, ha complimentat 
molt bé la festa de Sant Cristòfol. 
 
Dilluns, 16 de juliol de 1956. Festa Major. Hi va haver missa cantada –on hi van assistir les autoritats del 
poble–, processó i inauguració de la tómbola. Dura tres dies. Fou afegit un dia més d’ençà del final de la 
Guerra Civil. La tómbola constava de 3000 números, que han donat 6.101 pessetes inclosos donatius però 
que, pagades les despeses, encara quedaran 4.500 pessetes netes. 
 
Diumenge, 29 de juliol de 1956. Avui s’ha reunit la junta de les obres per escoltar els comptes presentats 
pel paleta Jaume Puig, que ha comptat que les obres en la seva primera etapa poden costar unes 238.000 
pessetes. L’empresari Albert Mas havia pressupostat la quantitat de 450.000 pessetes. S’ha decidit que ja 
es pot començar quan els paletes estiguin disposats, que de moment cap paleta del poble pot venir a tre-
ballar. 
 
Dilluns, 3 de setembre de 1956. Avui s’han reprès els treballs preparatoris per a l’edificació de la rectoria. 
Dissabte es marcaren els fonaments i avui s’han acabat de retocar els marges del desmunt de terra i s’ha 
començat a obrir i treure terra amb carros. Dirigeix l’obra un paleta de Vilafranca anomenat Josep Rovira, 
que sols treballarà fins que s’hagin omplert els fonaments i les parets arribin a nivell de la plaça. L’obra 
completa la portarà el paleta de la Granada Jaume Puig Ferrer. 
 
Dimarts, 11 de setembre de 1956. Oberts ja els fonaments de la banda de la plaça de l’Església, s’ha 
posat sense cap solemnitat la primera pedra, començant a omplir-se de pedres i formigó. Hi han treballat 
quatre homes diaris i algun dia cinc, alguns de peó i altres en carro. Aquesta prestació s’interromprà per la 
verema. Per ara, sols cobra el paleta i la setmana entrant tindrem un manobre fixe. 
 

Continuarà al proper butlletí... 

Per Ramon Cuscó i Vallès 



 

 

SORTIDA AL TEATRE 
 
El dijous 21 d’abril es va dur a terme una sortida al 
teatre Coliseum de Barcelona per veure l’obra de la 
Cubana “Adéu Arturo”. 
 
L’obra, una comèdia en format musical ha tingut una 
molt bona acollida per les persones que hi varen 
assistir. 

 
ACTIVITATS 

 
Us recordem els horaris de totes les activitats que es 
duen a terme des del Casal de la Gent Gran. 
 

Gimnàstica (pilates) 
Dilluns i dimecres, de 10 a 11 h 

Centre cívic 
 

Jocs de taula 
De dilluns a divendres de 15 a 19 h 

Casal de la Gent Gran 
 

Bingo 
Dilluns de 16 a 19 h 

Casal de la Gent Gran 
 

Taller de manualitats 
Dimecres, de 16 a 19 h 
Casal de la Gent Gran 

 
Taller d’estimulació cognitiva 

Grup A: dijous, de 15:30 a 16:30 h  
Grup B: dijous, de 16:30 a 17:30 h  

Casal de la Gent Gran 
 

Taller d’informàtica  
Dijous, de 17:30 a 18:30 h 

Casal de la Gent Gran  
 

Per a més informació i per inscriure-us a les activitats 
cal que us dirigiu al Casal de la Gent Gran els dijous 
de 15 a 19 h, per correu a gentgranlg@yahoo.com o 
al nou número de telèfon de contacte, que és el 653 
17 28 33. 
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UN TRIMESTRE BEN ACTIU! 
 
Després de la fantàstica esquiada jove del Pene-
dès el #MovimentJove hem arrencat aquest ter-
cer trimestre amb molta il·lusió pel que s'apropa: 
per Sant Jordi vam proposar un taller de roses 
fetes amb llaminadures i també hem gaudit de la 
mostra d'entitats del poble… Ara s'acosta la ca-
lor i tenim moltes ganes de fer sortides amb jo-
ves altres pobles i alguns tallers de cuina, sexua-
litat i competicions de futbolí! 
A més els dimarts i els dijous fem suport acadè-
mic amb joves del poble cada setmana on estu-
diem i fem deures. 

 
NOVES ACTIVITATS 

 
Aquest proper mes estem planejant de fer una 
sortida, tens idees d'on podem anar? Vine i expli-
ca’ns-les! 
 
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, proposar idees d'activitats o bé fer 
consultes de feina, beques, estudis, etc. :) 

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: 653 17 28 33  
Correu electrònic: gentgranlg@yahoo.com  



 

 

CANTADA DE CARAMELLES 

 
Imatge superior: grup de nois cantant les caramelles a cal Trucu (anys 50).  
 
Imatge inferior: grup de nois i noies havent cantat les caramelles al Molí de Vent (anys 60).  
 
 
Fotografies cedides per la família Domènech Escofet.  


