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Bentornada Festa Major 

Des de l’alcaldia 

Benvolguts granadencs i granadenques, 

 

Primerament, vull donar les meves sentides gràcies a tothom qui ha participat en 

l'organització i el muntatge de la Festa Major. Sense les entitats i tots els 

col·laboradors que hi participen de forma altruista, aquesta celebració no hagués 

estat possible. 

 

Enguany, hem pogut gaudir d'una Festa Major en un format que, de nou, ha con-

centrat la major part de les activitats a l'entorn del Centre Cívic, tractant de fer un 

esdeveniment cada vegada més inclusiu i divers en què tothom pugui formar-ne 

part. 

 

El fet de poder compartir aquests dies amb familiars, amics i veïns i veure'ns tots 

plegats gaudint és, vertaderament, una sensació molt agradable i un dels mo-

ments més bonics de l'any a la Granada. 

 

D'altra banda, amb el final de l'estiu és ben cert que suposa el retorn a la rutina, 

amb la tornada a la feina, el retorn a l'escola, etc. Però aquest any, la tornada a la 

Granada estarà plena d'il·lusió i emoció, ja que s'espera que durant aquest any es 

pugui estrenar la nova escola. 

 

Us desitjo a tots una bona tornada.  

 

 

El vostre alcalde,  

 

Joan Cols i Canals 
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BOTIFARRADA POPULAR 
10 de setembre 

 
 

TASTA-LA GRANADA 
8 d’octubre 

 
 

FESTA DEL MOST 
Del 7 al 10 d’octubre 

 
 

CAMINADA LA GRANADA-MONTSERRAT 
Finals d’octubre 

 
 

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). 

Amb dos anys de retard a causa de la pandèmia, 
finalment el passat mes de juny es va poder celebrar 
el sopar del centenari del Celler Cooperatiu de la 
Granada, que va comptar amb la presència de socis, 
acompanyants, membres de cellers veïns i autoritats. 

Després de dos anys, se celebra el 

sopar del centenari del celler 

El Bibliobús, el servei de biblioteca mòbil, farà para-
da a la Granada tots els dimecres de setembre, oc-
tubre, novembre i desembre (excepte festius), de 2/4 
d’11 del matí a 1 del migdia, darrere de l’Escola Ja-
cint Verdaguer. Concretament, hi serà els dies 7, 14, 
21 i 28 de setembre; 5, 19 i 26 d’octubre; 2, 9, 16, 23 
i 30 de novembre, i 7, 14 i 21 de desembre. 

Horaris del Bibliobús per al darrer 

quadrimestre del 2022 

Recordem a tots els veïns i veïnes de la Granada 
que l’ordenança de civisme ja està activa i que, per 
tant, en cas que detecteu un acte incívic, el podeu 
denunciar posant-vos en contacte amb l’Ajuntament, 
ja sigui per telèfon, correu electrònic o mitjançant 
l’aplicació mòbil. En aquest cas, ho heu de fer mit-
jançant l’opció “Foto incidència”. 

Lluitar contra l’incivisme és cosa de 

tots 

Final de curs de la gent gran amb un 

berenar al Centre Cívic 

La gent gran de la Granada va celebrar el final de 
curs el passat 2 de juliol amb un berenar al Centre 
Cívic, en què hi van assistir vora un centenar de per-
sones i que va servir com a retrobament després de 
dos anys durs a causa de la pandèmia. 
 
Un any de tornada a la normalitat en què s’han fet 
diverses sortides: al teatre Coliseum per veure a la 
Cubana i al Delta de l’Ebre, amb un dinar en vaixell! 

El CF La Granada tornarà a tenir 

equip femení aquesta temporada 

El Club de Futbol La Granada recuperarà enguany 
l’equip sènior de futbol femení. Després d’uns anys 
d’absència, la temporada 2022/2023 serà la del re-
torn de l’equip femení, que estarà liderat des de la 
banqueta per Jordi Agustí. Recordeu que podeu se-
guir tota l’actualitat del club a les xarxes socials, al 
perfil @cflagranada. 
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Pas de vianants amb la bandera iri-

sada contra la LGTBIfòbia 

El passat 17 de maig, un grup de joves del poble 
que participen en les activitats del servei de joventut 
van pintar amb els colors de la bandera irisada un 
pas de vianants de la plaça de la Ginesta, per com-
memorar el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia. 

El 9 i 10 de juliol, el Celler Cooperatiu de la Granada 
va acollir novament la Mostra de Vins DO Penedès i 
Caves en el marc de la Festa Major granadenca,  
una fira impulsada per la Jove Agrupació Dionysos i 
que celebrava enguany la vintena edició. 
 
Amb motiu de l’efemèride, els organitzadors van 
confiat el disseny del cartell de la mostra a Josep 
Almirall-Llusià, qui va confeccionar un cartell enèrgic, 
viu i cridaner, amb una voluntat trencadora i provo-
cadora. Es tracta d’un fotomuntatge digital on l’autor 
ofereix un composició que incorpora fragments d’al-
gunes de les seves peces més emblemàtiques a 
manera de collage. Fidel al seu estil, Almirall combi-
na motius del món el vi amb elements surrealistes, 
personatges clixé i paradigmes de la cultura pop. La 
peça titulada Glamour vol fugir de tòpics per suggerir 
universos que hom troba, també, en el vi i el cava: la 
fantasia, el glamur, la comunicació, la sensualitat, el 
contacte, l’amor el desig. Durant la mostra, es van 
poder comprar litografies signades per l’autor a be-
nefici de l’organització de l’acte. 

Josep Almirall-Llusià, autor del car-

tell de la XX Mostra de Vins i Caves 

Ja estan disponibles al canal de YouTube de La Gra-
nada Televisió tots els actes de la Festa Major d’a-
quest 2022. Així doncs, tant si us ho vau perdre com 
si ho voleu tornar a reviure, ja podeu recuperar el 
pregó, els versots, les cercaviles i tots els actes de la 
festa gran del nostre poble. 
 
Aprofitem per recordar que La Granada Televisió és 
una entitat que necessita col·laboradors per poder 
gravar tots els actes que tenen lloc durant l’any. Si 
voleu ajudar en les gravacions, us hi podeu posar en 
contacte al correu lagranadatv@gmail.com. Entre 
tots, ajudarem a preservar la memòria audiovisual de 
la Granada. 

Els actes de la Festa Major, disponi-

bles a la Granada TV 

Nou servei de psicologia gratuït per 

a víctimes de violència de gènere 

L'Ajuntament de la Granada comptarà fins al desem-
bre de 2022 amb un servei de psicologia gratuït per 
atendre persones afectades per situacions de violèn-
cia de gènere. Aquest servei és possible gràcies a la 
subvenció del Pacte d'Estat contra la Violència de 
Gènere, i s'emmarca en un conjunt d’activitats en la 
mateixa línia adreçades a tots els públics: l’alumnat 
de l’escola, tallers per famílies, actes culturals, etc. 
 
Aquest servei municipal de psicologia, que pretén 
donar suport a aquelles persones que ho necessitin, 
és un servei d’atenció primària que té com objectiu 
bàsic la prevenció, prioritzant la intervenció i l’atenció 
directa a les famílies, infants i adolescents que prèvi-
ament hi hagin estat derivats des dels serveis socials 
del poble. 
 
El treball que es fa és d’oferir suport psicològic de 
curta durada per clarificar, diagnosticar, contenir, 
modificar o resoldre les situacions problemàtiques 
presentades, així com també assessorar, orientar les 
intervencions i fer-ne el seguiment corresponent.  

Curs de coneixements bàsics per a 

persones nouvingudes 

El passat mes de maig es va dur a terme un curs de 
coneixements sobre el nostre país, els serveis pú-
blics i ciutadania per a persones nouvingudes de 
tota la comarca que estan en període de regularitza-
ció de la seva situació. El curs va ser organitzat per 
la Creu Roja, el Consell Comarcal i va comptar amb 
la col·laboració de l'Ajuntament de la Granada. 
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URBANISME  

Seguim millorant el poble 
El tercer trimestre del 2022 ha servit perquè algunes 
de les iniciatives d’aquest any comencin a veure la 
llum. Tot seguit us en fem un resum: 
 
Pantalla LED a la plaça de la Vila 
 
Aquest mes d’agost s’ha instal·lat una pantalla LED a 
la plaça de la Vila per tal de poder fer arribar tot tipus 
d’informacions als veïns i veïnes del poble. Aquesta 
és una acció finançada amb els fons europeus Next 
Generation i que té per objectiu facilitar l’accés a la 
informació municipal a aquells col·lectius que tenen 
més dificultat d’accés a les noves tecnologies, xarxes 
socials i plataformes digitals. 
 
Il·luminació LED al camp de futbol 
 
Aquest mes s'ha resolt el concurs públic per a la ins-
tal·lació de nous llums de tecnologia LED al camp de 
futbol. Aquesta substitució de la il·luminació actual 
generarà un gran estalvi energètic i millorarà enorme-
ment la qualitat de la il·luminació existent al camp de 
futbol. Aquest projecte també ve finançat amb fons 
europeus Next Generation i té un cost aproximat 
d'uns 45.000 € 
 
El pavelló poliesportiu 
 
Ja s'ha determinat quin és el projecte guanyador del 
concurs d'idees per al nou pavelló municipal de la 
Granada. El jurat del concurs el formaven arquitectes 
i tècnics, que van escollir quatre propostes finalistes, 
d'entre les quals ha sortit vencedora la proposta 
"Ona". Representants de tots els partits polítics que 
integren l'Ajuntament ja van celebrar una primera 
reunió amb l'arquitecte que encapçalarà el projecte 
per tal de fer les primeres aportacions i apreciacions i 
adequar-lo a les necessitats del poble. 
 
Actualment, l'arquitecte guanyador del concurs ja es 
troba redactant el projecte, que aproximadament 
s'espera estigui completament redactat cap a finals 
d'any. Un cop acabada la redacció, el següent pas 
serà la sortida a licitació de la construcció de la ins-
tal·lació per tal que, mitjançant concurs públic, en 
pugui començar la construcció. 

Tots els integrants del consistori coincideixen que 
aquest ha de ser un projecte de tots i de consens en 
el qual no només hi ha de prendre part l’Ajuntament, 
sinó també les entitats que en faran ús en el futur i 
que l’havien reclamat llargament. 
 
Carregador de vehicles elèctrics 
 
Ben aviat s’instal·larà als aparcaments de la plaça de 
la Independència un punt de recàrrega de vehicles 
elèctrics. Actualment, des del consistori s’estan du-
ent a terme els tràmits amb l’empresa d’electricitat 
per tal que el punt estigui disponible com abans mi-
llor. El carregador permetrà la recàrrega de dos vehi-
cles de forma simultània. És una inversió que ve fi-
nançada entre un 70 i un 80 % pels fons europeus 
Next Generation dins del programa Moves III. 
 
La nova Escola Jacint Verdaguer 
 
Després d’un estiu intens pel que fa a les obres en 
l’edifici de la nova escola de la Granada, els treballs 
encaren la recta final. Si no hi ha contratemps de 
darrera hora, en les properes setmanes es podrà 
iniciar el trasllat des de l’escola actual a l’edifici nou. 
 
Arranjament de jardineres a l’avinguda de Catalunya 
 
Per acabar, aquestes setmanes també s’ha treballat 
per arranjar algunes jardineres de l’avinguda de Ca-
talunya i ampliar-les –quan era possible–, especial-
ment aquelles que havien quedat malmeses per les 
arrels dels arbres. 
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Informacions sobre ajuts i subvencions 
Tot seguit us informem d’una sèrie d’ajuts i subvenci-
ons, tant de caire nacional com local, que us poden 
ser d’interès. 
 
Ajuts individuals a la pràctica esportiva 
 
El 12 de setembre s’obre el període de sol·licitud dels 
ajuts individuals per a la pràctica esportiva de l’Ajun-
tament de la Granada. El termini de sol·licitud aca-
ba el 18 de setembre. 
 
L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la con-
cessió d’ajuts per a qualsevol persones empadrona-
da a la Granada que compleixi amb algun dels se-
güents requisits: 
 
• Infants entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat 

esportiva de base. 
• Majors de 65 anys que realitzin activitats esporti-

ves terapèutiques per prescripció facultativa. 
• Persones que acreditin algun tipus de disminució 

en la seva capacitat física, psíquica o sensorial i 
que realitzin activitats esportives terapèutiques per 
prescripció facultativa. 

 
Us podeu descarregar el document de sol·licitud en 
aquest enllaç, que heu de fer arribar degudament 
completat a les oficines municipals pels canals habi-
tuals, a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Ajuts a la contractació de persones vulnerables 
 
S’ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
a la contractació en el mercat ordinari de treball de 
persones vulnerables. Concretament, se subvenciona 
a les empreses amb establiment operatiu a Catalunya 
que hagin contractat durant l’any 2022 a jornada 
completa amb un mínim de 6 mesos alguna persona 
amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, 
en situació o en risc d'exclusió social o beneficiària 
de la renda garantida de ciutadania (RGC), en el mo-
ment de la contractació. 

La subvenció màxima per al 2022 serà de 7.000,00 
euros per un contracte de treball de durada de 12 
mesos a jornada complerta. Si el contracte té una 
duració inferior als 12 mesos es subvencionarà la 
part proporcional. 
  
El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar el 
2 de juny de 2022 a les 9 h i finalitzarà a les 15 h del 
30 de setembre de 2022, i es pot fer a través del Ca-
nal Empresa de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Justificació de les subvencions a entitats 
 
Totes aquelles entitats a les quals se’ls ja adjudicat la 
subvenció en matèria de foment de projectes de cul-
tura, esports, promoció de la infància, social i comu-
nicació per a l’any 2022 tenen fins al dia 31 d’octubre 
per tal de fer arribar la documentació justificativa a 
l’Ajuntament. 
 
Trobareu tota la documentació necessària a la pàgina 
web de l’Ajuntament de la Granada. Recordem que 
cal ho tramiteu mitjançant el registre electrònic e-
Tram. 
 
Servei d’ajut a la tramitació electrònica 
 
L’Ajuntament de la Granada s’ha adherit a “Fem-ho  
fàcil”, un servei de la Diputació de Barcelona que 
t’ajuda de manera personalitzada a fer tràmits elec-
trònics amb el teu ajuntament o administració, com 
ara superar dificultats en l’ús dels sistemes d’identifi-
cació i signatura digitals, presentar qualsevol 
sol·licitud a través d’internet o accedir a notificacions 
electròniques. 
 
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. 
 
Seu electrònica de l’Ajuntament de la Granada 
 
L’Ajuntament de la Granada disposa d’un portal onli-
ne per dur a terme tràmits i gestions des de casa i 
que us estalviarà haver de fer-los de forma presenci-
al. Mitjançant e-Tram, podeu dur a terme tràmits tan 
diversos amb l’Ajuntament com ara citar-vos amb 
algun dels càrrecs electes o tècnics municipals, co-
municar algunes activitats, demanar diversos volants 
o tramitar la documentació que es requereix en sub-
vencions i ajuts. Hi podeu accedir des dels enllaços 
directes de la pàgina web www.lagranada.cat. 



 

 

L ’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS  

8 AGOST 2022 Butlletí Municipal - Núm. 223 

UN ANY PER SUMAR, LA GRANADA OBRE ELS ULLS... 

Un cop passada la Festa Major, amb les seves llums 
i amb les seves ombres, des de l’Entesa volem agrair 
la col·laboració de tothom: persones, empreses, insti-
tucions… i també de l’Ajuntament, malgrat que ens 
hauria agradat poder fer aquesta valoració en un ple 
municipal, cosa que no ha succeït malauradament. 
 
Encarem el nou curs amb la mirada posada en les 
eleccions municipals del 2023 i, per tant, activant to-
tes les nostres energies i il·lusions per poder arribar a 
compartir amb tots vosaltres els nostres projectes, el 
nostre programa, la nostra manera de fer. 
 
A mode de pinzellades breus: 
 
Acostar l’acció de govern a la ciutadania per fer-la 
protagonista directa de les decisions municipals. I no 
és una recepta màgica, però en la mesura que incre-
menta aquesta participació, es reparteix la càrrega de 
la responsabilitat, augmenta el civisme i s’acosta la 
política al que realment hauria de ser: una gestió 
transparent i responsable dels afers públics. 
 
Millorar la convivència ciutadana encarant amb realis-
me els diferents fronts d’incivisme que tenim oberts a 
la Granada (famílies conflictives, brutícia…). Tampoc 

és una tasca fàcil i no es poden fer promeses buides 
que després t’hagis d’empassar. Però el tema és 
molt seriós i requereix d’una acció decidida, respon-
sable i unitària entre les diferents forces i col·lectius 
del nostre poble. 
 
Felicitar-nos perquè serà l’any d’estrena de la nova 
Escola Jacint Verdaguer. Una obra que ha estat fruit 
de la perseverança i de l’acció unitària dels diferents 
equips de govern (no entrarem en el “medaller”) però 
que permetrà a la Granada disposar d’una escola 
digna i a l’alçada de les exigències dels nous temps. 
 
En relació a la construcció d’una pista poliesportiva, 
ens agradarà conèixer la vostra opinió al respecte 
perquè afectarà l’endeutament del nostre municipi i 
l’endeutament sempre es soluciona amb miracles o 
bé amb pujades d’impostos. Tot s’ha de dir! 
 
Etc, etc, etc. de retorn tindrem temps de posar fil a 
l’agulla. 
 
Bé, de moment que passeu un bon estiu i ens tornem 
a trobar a la tardor. 
  

Entesa - Acord Municipal 

Benvolguts granadencs i granadenques, 
 
Després de dos anys sense poder celebrar una Festa 
Major normal, per fi enguany se n’ha pogut gaudir de 
la seva totalitat. Valorem molt positivament els dies 
de màxima festivitat al poble i la resposta de tots els 
veïns i veïnes, omplint de gom a gom tots els actes. 
 
El format a l'entorn del Centre Cívic, després d'escol-
tar la valoració tant dels assistents com de les enti-
tats, ha vingut per quedar-se. Sempre hem apostat 
per una Festa Major referent amb el màxim lluïment 
possible. Per això, volem donar un immens agraïment 
a tots els voluntaris i empreses col·laboradores que 
participen de forma altruista per fer possible la festa. 
Així mateix, també volem donar les gràcies al con-
junts d’entitats del municipi, ja que sense elles la Fes-
ta Major no seria possible. I per últim, volem donar 
les gràcies als treballadors de l'Ajuntament, per posar
-hi totes les ganes i dedicació perquè la festa fos un 
èxit. De la mateixa manera, ja s’han iniciat els prepa-
ratius de cara a la Festa del Most vinent, que espe-
rem que també esdevingui en un èxit total. 
 
Encarem l’últim any de legislatura amb la feina feta, 
tot i haver passat per una pandèmia que ens va para-

litzar molts dels projectes ja iniciats. La Granada ha 
fet un canvi substancial i continuarem treballant in-
cansablement i conjuntament amb totes les forces 
polítiques amb l'objectiu de continuar millorant-la. 
 
En l'actualitat, l'escola ja gairebé està enllestida i el 
pavelló, després de molts i molts anys ja comença a 
caminar i, de cara a l'any 2023, se n'iniciarà la cons-
trucció. En matèria de seguretat, continuem treballant 
en les principals problemàtiques del municipi i sem-
pre estem oberts a escoltar les millores possibles en 
aquest àmbit. 
 
Pel que fa a instal·lacions, durant aquest mes d'agost 
entrarà en funcionament una pantalla LED a la Plaça 
de la Vila per fer arribar la informació a tots els veïns i 
veïnes. L'objectiu és poder fer arribar el màxim d'infor-
mació possible a totes les franges d'edat.  
Ben aviat  també s’instal·larà el primer carregador 
de vehicles elèctrics a la Granada. Així doncs, fem 
una clara aposta per la mobilitat elèctrica. 
 
Dit tot això, la Granada continua avançant amb pas 
ferm i amb l’esforç de totes i tots, fem del nostre po-
ble un poble millor. 

Junts per la Granada 

ENDAVANT AMB TOT 
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L ’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS  

AVANCEM 

A les acaballes del període vacacional, arrenquem un 
nou curs polític, amb energies renovades, per afron-
tar l'últim tram de l'actual legislatura abans de les prò-
ximes eleccions municipals. 
 
Un últim tram on s'han d'assolir objectius tan desitjats 
com la posada en marxa i la inauguració de la nova 
Escola Jacint Verdaguer. Un reclam de la nostra ciu-
tadania que per fi veurà la llum, després de molts 
anys de bona feina de totes les persones involucra-
des, tant en l'àmbit polític, com social, i en l'entorn 
educatiu del nostre municipi. 
 
El poble el fem entre tots i cal escoltar a la ciutadania, 
en tots els àmbits, sent una de les nostres disposici-
ons com a membres del nostre grup municipal. Cal 
sortir al carrer, veure el dia a dia, les problemàtiques 
que succeeixen i intentar buscar solucions en la me-
sura que siguin possibles. Això és el municipalisme 
en estat pur. 
 
Queda feina. Venim de dos anys durs amb la pandè-
mia de la COVID-19 que ha condicionat aquesta le-
gislatura, però estem contents que s'hagi assolit una 
gran part del nostre programari, quedant actuacions 

a fer, que s'estan treballant des de l'equip de govern i 
amb la participació de tots els grups municipals. 
 
La ciutadania també és un factor important en el 
benestar al nostre poble i la col·laboració i la partici-
pació són necessàries per lluitar contra totes aquelles 
actuacions que fan mal a la imatge de la Granada. 
 
Tots sumem, tots avancem! 
 

     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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MOBILITAT  

Propera reforma de l’estació de tren  
En els propers mesos, l’estació de tren de la Grana-
da es reformarà completament per adaptar-la a per-
sones de mobilitat reduïda, fer-la més funcional i mi-
llorar unes instal·lacions que, malauradament, a dia 
d’avui han quedat una mica antigues. 
 
D’acord amb les reunions que els regidors de l’Ajun-
tament han tingut amb els representants de Rodalies, 
RENFE i Adif, està previst que al llarg dels propers 
mesos s’iniciïn les obres que dotaran l’estació de la 
Granada d’un pas inferior a les vies i d’un ascensor, 
que substituiran el pas habilitat per creuar la via que 
hi ha actualment. 
 
A més, les obres també serviran per adaptar tot el 
sistema de vies al nou Corredor Mediterrani, de tal 
manera que caldrà substituir totes les travesses per 
unes de noves que permetin la implementació del 
tercer carril ferroviari, de la mateixa manera que ja 
s’ha fet en molts trams de la línia R4 al seu pas pel 
Penedès. 
 
Per tot això, es preveu que l’estació de la Granada 
hagi d’estar tancada durant el temps que durin les 
obres, que es preveu que siguin uns quatre mesos, 
aproximadament. Està previst que l’inici de les obres 
sigui a finals d’aquest any o durant el primer semes-
tre del 2023 
 
Prèviament a l’inici de les obres, tant des de Rodalies 
com des de l’Ajuntament farem públic els mitjans de 
transport alternatiu que estaran disponibles mentre 
es duguin a terme els treballs. 

Segueixen les alteracions al servei ferroviari  
 
Des del passat mes d’abril, Renfe i Adif estan duent a 
terme un seguit d’obres de millora de la infraestructu-
ra ferroviària general que tenen afectació directa so-
bre la majoria de línies de Rodalies i, per tant, sobre 
els passatgers. 
 
Aquests treballs afecten especialment la línia R4, 
que passa per la Granada, ja que se centren en el 
tram Martorell - Castellbisbal (on els trens circulen 
en via única i que pot provocar retards d’uns cinc o 
deu minuts) i en el soterrament de la via a Sant Feliu 
de Llobregat. En conseqüència, els horaris de circu-
lació s’han vist alterats. 
 
Us recomanem que, en cas de dubte, consulteu 
prèviament els horaris en què circulen els trens a la 
web www.rodalies.gencat.cat. 
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EL BATEC DEL POBLE  

Tot esperant la nova escola 

El 29 de Juliol es tancava l'edició d'aquest 2022 del 
Casal d'Estiu de la Granada. Organitzat pel Consell 
Esportiu de l'Alt Penedès, amb el suport de l'Ajunta-
ment de la Granada, en aquesta edició el Casal ha 
tingut un nivell de participació molt semblant als 
anys anteriors, amb un centenar d'infants i joves 
d'entre 3 i 16 anys. 
 
Aquest any com a novetat, el Casal s'ha dut a terme 
al Centre Cívic, un espai on mai s'havia fet el Casal 
però que ha funcionat amb molt d'èxit! Tampoc obli-
dem l'ús que hem fet de la piscina, la pista i les pla-
ces i carrers de la Granada, que s'han convertit en 
espais de joc i diversió. 

Després d'uns anys de pandèmia, hem pogut tornar 
a recuperar amb total normalitat totes les activitats i 
sortides que s'havien fet anys anteriors: excursions 
en bici, acampades, sortides a la granja (Navàs), Illa 
Fantasia, Salting Vilanova, platja, etc. Totes elles 
amb un èxit assegurat! 
 
Ha estat un mes de convivència, experiències, ale-
gria i diversió que esperem poder igualar o millorar 
per l'any vinent. Des de l'equip de monitors estem 
molt agraïts per la confiança i el tracte de totes les 
famílies. Esperem retrobar-nos l'any vinent i seguir 
compartint moments amb infants i joves del poble! 
 

Equip de monitors del Casal d'Estiu 

Un Casal d’Estiu normal, per fi! 

Amb l'arribada del tercer trimestre i la nova normali-
tat ens hem pogut treure les mascaretes, veure'ns 
les cares i dur a terme algunes activitats que hem 
pogut gaudir molt! 
 
Per Sant Jordi poder oferir la segona edició d'inter-
canvi de llibres, que va tenir una gran rebuda per 
part de totes les famílies i sobretot dels més petits. 
 
L'AFA també va oferir la tercera xerrada online del 
curs que es va realitzar en dues sessions, el 4 i 11 
de maig, on es parlava sobre "El reforç positiu en 
l'educació dels fills/es". Aquestes xerrades van ser 
impartides pel mestre educador en expressió dra-
màtica Juanjo Camarena, i era apte per a famílies 
amb infants de 6 a 12 anys. 
 
Arribant a final de trimestre, l’AFA va regalar gelats a 
tots els nens i nenes de l'escola durant la jornada 
que van fer a la piscina del poble, i tots van estar 
ben fresquets! 
 
I per fi va arribar la gran esperada festa de fi de 
curs, on vam poder tornar a gaudir d'una gran zona 
de jocs de fusta gegants, taller de pinta-cares i de 

decoració de samarretes, i un súper sopar de car-
manyola on ens ho vam passar d'allò més bé les 
famílies, l'AFA i els mestres de l'escola gaudint d'una 
gran vetllada tots junts! 
 
I ara, sí que sí, estem tots molts nerviosos i amb 
moltíssimes ganes de poder inaugurar la nostra tan 
esperada escola nova! 
 

AFA Escola Jacint Verdaguer 
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EL BATEC DEL POBLE  

Posada a punt de la Festa del Most 
Encara amb els records en ment dels magnífics ins-
tants que ens ha portat la Festa Major d’enguany, 
l’Ajuntament de la Granada ja s’ha posat a treballar 
amb la Festa del Most d’aquest 2022, la primera 
que es podrà celebrar amb normalitat després de la 
pandèmia. Recordem que l’edició del 2020 es va 
haver de cancel·lar a causa de la gran quantitat de 
casos de COVID-19 que estaven afectant tot el país, 
i que la del 2021 encara va haver de patir algunes 
de les restriccions derivades de la pandèmia, com 
l’ús de mascaretes. 
 
Enguany, la Festa del Most serà del divendres 7 al 
dilluns 10 d’octubre, i recuperarà actes tan tradicio-
nals com el correfoc, el concert dels Diables, la tro-

bada de gegants, la pedalada i la cronoescalada de 
Santa Fe a la Granada, tots ells actes que ja s’han 
fet un lloc al programa de la festa major petita gra-
nadenca. 
 
A tots aquests, però, cal afegir-hi la fira d’establi-
ments i cellers locals que va néixer amb un èxit es-
clatant el 2019 i que es va consolidar plenament la 
passada Festa del Most: el Tasta-la Granada. La 
tercera edició de la fira tindrà lloc el dia 8 d’octubre 
a l’esplanada del Centre Cívic, i comptarà un any 
més amb els productes de tots els comerços locals 
que ho desitgin, en una jornada amenitzada amb 
bona música i ambient. Esperem comptar, un any 
més, amb la vostra presència! 

Aquest passat mes de juny va concloure el cicle 
Cultura és Vida, un programa artístic que tenia per 
objectiu portar al poble alguns dels espectacles 
més rellevants de l’escena catalana actual i dotar la 
Granada d’esdeveniments culturals que vagin més 

enllà dels que es programen en el marc de la Festa 
Major i la Festa del Most. Quatre van ser els espec-
tacles que, al llarg de la primavera, van aterrar al 
Centre Cívic, que gairebé va haver de penjar el car-
tell de complet en tots ells.  
 
Entre els noms que hi van passar, s’hi troben artis-
tes de gran renom a nivell nacional com el cantautor 
Manu Guix, que va encisar el públic amb un concert 
ple de màgia, i el del còmic Peyu, que va narrar una 
història hilarant plena de bon humor. Però també hi 
va haver temps per als espectacles familiars, amb la 
tendra i fantàstica història del Llibre de la Selva i la 
màgia i il·lusionisme acompanyats de música amb 
l’espectacle Sense paraules. 
 
L’Ajuntament ja està treballant en la segona edició 
del cicle, previst per a la primavera del 2023, amb 
l’objectiu que, un cop més, la Granada disposi d’o-
bres i espectacles de primer nivell i que difícilment 
es poden veure representats en pobles petits com 
el nostre.  

El Cultura és Vida tornarà el 2023 
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EL BATEC DEL POBLE  

Activitats esportives per a adults 
L'Ajuntament de la Granada, en col·laboració amb el 
Servei Jove, organitza un altre cop per a aquest nou 
curs 2022-2023 diversos tallers per tal que els gra-
nadencs i granadenques puguin mantenir-se actius, 
seguint la línia iniciada en els darrers anys i que tant 
d’èxit han tingut. 
 
Les activitats que es duran a terme seran les se-
güents: 
 
• Pilates (dimarts, de 19:30 a 20:30 h) 
• Ioga (dimarts, de 9:30 a 10:30 h o de 19 a 20 h) 
• Tonificació (dimecres, de 15 a 16 h) 
• Dance latino (dijous, de 19:30 a 20:30 h) 
 
Totes les activitats es duran a terme al Centre Cívic i 
començaran la setmana del 5 de setembre. El preu 
serà de 60 € cada dos mesos per al ioga, i cada 
tres mesos per a cada una de les altres activitats, i 
les classes seran impartides per l'Anna Urbano i 
l'Estefania Lidon. Els grups hauran de ser de mínim 
10 persones. Un cop assegurat el grup, s’indicarà 
als participants com procedir a fer el pagament. 
 
Per inscriure-us a les activitats, cal que ompliu el 
formulari que trobareu a la pàgina web de l’Ajunta-

ment, indicant les vostres dades de contacte, així 
com les activitats en les quals esteu interessats 
(indiqueu totes les activitats que voleu fer en la ma-
teixa inscripció). Trobareu més informació i el formu-
lari d’inscripció al web www.lagranada.com/web/
activitats2022/. 
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EL BATEC DEL POBLE  

Una Festa Major com les d’abans 
Ara sí: la Festa Major ha tornat! Dos anys després 
que un maleït virus capgirés per complet les nostres 
vides, la Granada ha pogut celebrar la seva festa 
gran amb absoluta normalitat. Una festa plena d’a-
legria, foc, diversió, retrobament, música, dansa… 
En definitiva, una Festa Major com les d’abans. 
 
Els actes previs van començar dijous, amb la tradi-
cional pedalada popular, en què van participar 
desenes de ciclistes de totes les edats que van re-
córrer el quilòmetre i escaig que separa els pobles 
de la Granada i les Cabanyes per la carrerada.  
 
Menció a part mereix el correbars dels Diables, un 
acte que feia dos anys que no es podia celebrar i 
en què hi van participar més de 150 persones, que 
van recórrer els diversos bars del poble fins acabar 
a la zona esportiva, amb una estona de música i 
festa que servia d’escalfament pels dies que havien 
de venir. 

Divendres és habitualment el primer dia que ve car-
regat d’actes. Després d’una jornada en què van 
ser protagonistes els petits i els joves –amb la gim-
cana del casal d’estiu i la final del torneig de futbol 
7, respectivament–, al vespre va tenir lloc l’acte que 
dona inici a la festa: el pregó, que enguany va anar 
a càrrec de la jove actriu Gisela Guitart i Font. Un 
pregó ple de records però de reivindicacions, que 
cal que tots tinguem presents tots els dies de l’any. 
 
El 2022 també ens ha permès recuperar la Pujada 
del Ruc al campanar, un dels actes més tradicionals 
i amb més personalitat de la Festa Major granaden-
ca. Gràcies a la col·laboració desinteressada de 
desenes de convilatans, la plaça de l’Església es va 
omplir de foc per representar un any més la llegen-
da del Ruc de la Granada, que va concloure amb un 
espectacular castell de focs. Sens dubte, un dels 
moments que més il·lusió genera al llarg de l’any i 
que ens fa sentir orgullosos del nostre poble. 

El concert dels Diables, amb el grup Band-idos i els 
PD The Pinky Horses va posar punt i final a la sego-
na de les nits de festa i disbauxa, que tant hem tro-
bat a faltar en aquests anys. 
 
El dissabte es va iniciar amb la visita al poble de 
l’Honorable Sr. Jaume Giró i Ribas, conseller d’Eco-
nomia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, que 
va inaugurar la vintena edició de la Mostra de Vins 
DO Penedès i Caves, un dels imprescindibles de la 
Festa Major. També hi eren presents Ton Colet, mi-
llor sommelier de Catalunya del 2022, a banda de 
l’alcalde de la Granada i els presidents del Celler 
Cooperatiu i de la Jove Agrupació Dionysos, orga-
nitzadors de la mostra. Un acte que, com no podia 
ser d’altra manera, va acabar amb un brindis amb 
un bon vi del Penedès. 
 
Un matí que va comptar amb la tradicional tronada i 
repic de campanes des de la plaça de l’Església, i 
que al Centre Cívic va acollir el concert del grup in-
fantil Superherois, que va fer aixecar de la cadira a 
grans i petits. L’espai també comptava amb jocs de 
gran format ambientats en la Granada, que van aju-
dar a fer passar un calorós migdia de juliol tot espe-
rant per donar pas a les activitats de la tarda. 
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Dissabte de Festa Major és sinònim de diada caste-
llera. Enguany, el cartell de l’actuació comptava 
amb els imprescindibles Xicots de Vilafranca, així 
com amb la Colla Castellera de la Bisbal del Pene-
dès, que van aixecar castells de 7 i de 6, respectiva-
ment. També vam comptar amb la magnífica exhibi-
ció dels Falcons de Vilafranca, que van aixecar les 
seves estructures a la Granada després de molts 
anys sense fer-ho. Uns castells i falcons van donar 
pas a la jornada de tarda de la mostra de vins, ame-
nitzada amb la bona música dels grups Slim Jim 
Trio i Elêctric Gozarela. 
 
La nit de dissabte va ser el torn del correfoc i els 
versots dels Diables, que un any més van narrar de 
forma satírica els esdeveniments més rellevants del 
darrer any al poble. Per posar la cirereta a la nit, 
l’espectacular concert de Porto Bello el DJ Chris 
Farom van omplir l’esplanada del Centre Cívic de 
joves amb ganes de festa i diversió. 

La cultura popular és la gran protagonista del diu-
menge al matí. Diables, Gegants, Bastoners, Gita-
nes, Panderetes i Picarols es van reunir a la plaça 
de l’Església per, un cop baixat el Ruc del campa-
nar, dansar pels carrers i places fins a l’esplanada 
del Centre Cívic, on la Cobla Catània va oferir una 
ballada de sardanes amb molts participants. 
 
Si un dia el nostre poble rep visitants de fora per 
gaudir dels actes de la Festa Major, aquest és el 
diumenge. La darrera jornada de la mostra de vins 
va ser multitudinària, i tothom va xalar amb la músi-
ca dels Northern Cellos, que van fer versions dels 
grans temes dels darrers anys amb violoncels elec-
trònics. Un concert espectacular, com també ho va 
ser el de l’Orquestra Maravella que, tot i la calor, va 
acollir un nombrós públic al nou escenari del Centre 
Cívic. El diumenge es va cloure amb el ball de nit de 
la mateixa Maravella, per donar pas al darrer ´dia 
de la Festa Major. 

Un dilluns que, com ve sent habitual els darrers 
anys, comença amb activitats per als infants. En-
guany, amb un inflable a l’avinguda de Catalunya. 
Però el plat fort de dilluns sempre és la cercavila 
infantil, que en una calorosa tarda de juliol va seguir 
la mateixa estructura que la seva germana gran, 
acompanyat el Ruc petit tot acabant al Centre Cívic 
amb la sindriada. 
 
Així és com va començar la traca final de la festa. El 
partit de solters contra casats va servir per iniciar els 
actes del vespre, que amb l’obra de teatre Amor3 –
coprotagonitzada per la granadenca Gisela Guitart– 
i la música de Barcelona Rock Strings van conduir 
fins al castell de focs de cloenda d’una Festa Major 
com les d’abans. 
 
Des d’aquestes pàgines del butlletí volem fer un 
reconeixement a tothom qui ha participat en la festa. 
Des de les imprescindibles entitats –que fan possi-
ble la festa any rere any–, fins als col·laboradors, les 
empreses que han fet aportacions econòmiques, 
els assistents a tots els actes i, en general, a tots els 
veïns i veïnes de la Granada. Sense tots i cadascun 
d’ells, aquesta Festa Major no hauria estat possible. 
Moltíssimes gràcies i ens retrobem l’any que ve! 
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ESPORTS  

Torna la cursa solidària nocturna 
Després d’un any d’absència i d’un altre en format 
semivirtual, enguany va tornar la Cursa i Caminada 
Nocturna Solidaris La Granada amb la vuitena edi-
ció de la prova, en què els beneficis es  destinen al 
Banc dels Aliments del poble. 
 
Un total de 79 atletes van aconseguir finalitzar la 
cursa de 15 km, en què es va proclamar campió 
Thomas Fortin, amb un temps d’1 hora i 46 segons. 
La segona plaça va ser per a Adrián de la Rubia 
(1:01:48) i la tercera, per a Cosme Pon (1:03:40). 
 
En fèmines, triomf d’Anna Fernández (1:07:26), que 
va estar acompanyada al podi per Sònia Canals 
(1:14:11) i Laura Rius (1:14:31). 

Els primers locals de la cursa llarga van ser Xavi 
Casanovas (1:03:49) i Marta Bover (1:24:11). 
 
En els 7 km, amb un total de 83 ’finishers’, Mario 
Martínez va aconseguir la victòria amb un registre 
de 27 minuts i 04 segons; seguit de Carlos Gómez 
(27:49) i Carlos Albareda (29:04). En categoria fe-
menina, triomf de l’atleta Mamen del Castillo 
(36:01), per davant de Sílvia Pérez (36:21) i Sara 
Hernández (39:39).  
 
La propera cita solidària al poble serà a l’octubre en 
el marc de la Festa del Most, quan tindrà lloc la Cro-
noescalada Santa Fe - La Granada, que uneix l’es-
glésia del municipi veí i el castell del nostre poble. 

El juliol ha estat un mes molt actiu pel Patinatge Ar-
tístic La Granada. Aquest curs hem reprès l’intensiu 
de patinatge estiuenc durant el mes de juliol i que 
ha permès als membres del club millorar i avançar 
en els diversos àmbits.  
 
Al juliol també hem participat d’una forma directa en 
la Festa Major del poble, duent les barres del bar 
des de dissabte fins dilluns. L’experiència ha estat 
molt enriquidora i des d’aquí volem donar les gràci-
es a tothom qui ens ha permès dur-ho a terme i ens 
ha ajudat.  
 
Hem acabat el mes de juliol amb la celebració del 
nostre 10+1 aniversari del club, que no vam poder 
celebrar per culpa de la pandèmia el passat 2021, 
any en que el club va fer els 10 anys. Per comme-
morar l’acte, els membres del club van poder gaudir 
d’unes classe magistral de dansa, les famílies van 
gaudir d’un tastet del Musical Grease que van dur a 
terme membres del club i per tancar l’acte vam gau-
dir d’un dinar en què érem més de 100 persones. 
 
El punt i final va ser la presentació del nou mallot 
oficial del club, en el que tant la junta com l’equip 
tècnic hi ha participat. El moment més emotiu va ser 

bufar les espelmes del pastís d’aniversari. Esperem 
en puguem celebrar molts més! 
 
El mes de setembre reprenem el curs, amb moltes 
energies i il·lusions. En cas que estigueu interes-
sats, ens podeu contactar per correu electrònic a 
patinatgeartistic.lagranada@gmail.com. 
 
Molt bon estiu! 
 

Patinatge Artístic La Granada 

10+1 anys del club Patinatge Artístic 
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ESPORTS  

El Bici Club Alt Penedès organitza, des de ja fa una 
colla d’anys, una Escola de Ciclisme, oberta a nens 
i adults, per tal que tothom qui ho desitgi pugui ini-
ciar-se en el món de les dues rodes o perfeccionar 
la seva tècnica. Enguany, les classes començaran 
el proper dimecres, 7 de setembre, i les inscripci-
ons ja estan obertes. 
 
L’Escola de Ciclisme està homologada per la Fede-
ració Catalana de Ciclisme, i disposa d’un profes-
sor titulat. Per a més informació sobre els horaris i 
els dies, us podeu posar en contacte amb el Lluís 
Pons al telèfon 670 76 76 76. 
 

Bici Club Alt Penedès 

L’Escola de Ciclisme reprèn l’activitat 

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès organitza anu-
alment el Torneig de Futbol 7 - Copa Penedès TV – 
Gran Premi Consell Comarcal (categoria infantil), 
amb la col·laboració de Penedès TV i mitjançant 
l’Associació per la Promoció de l’Esport. Els equips 
que hi participen estan formats per jugadors que 
representen el seu municipi, nucli urbà o barri (no 
està obert a equips federats). Els municipis que no 

disposen de jugadors suficients poden unir-se per 
formar un equip. 
 
En l’edició del 2022, que es va disputar els dies 2 i 3 
de juliol, hi va participar un equip de la Granada, 
que es va proclamar campió del seu grup en impo-
sar-se als conjunts de La Llacuna/Mediona (2-1), 
Avinyonet (6-0), Subirats (1-0) i Sant Sadurní d’Ano-
ia verd (2-0). Malauradament, va caure a les semifi-
nals contra l’equip de Santa Margarida i els Monjos, 
per un ajustat 0-1. 
 
La jornada va tenir un ambient immillorable entre 
tots els participants i aficionats, i va servir per tornar 
a celebrar una competició que s’havia hagut d’a-
nul·lar en les dues darreres edicions a causa de la 
pandèmia. 
 
Properament es podran veure tots els partits de la 
selecció granadenca per La Granada TV i al canal 
de YouTube. 

Semifinalistes al torneig comarcal 
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Tot això passava abans... 
 
Crònica de la Parròquia de la Granada 
 
Dissabte, 22 de setembre de 1956. Avui hem encarregat al gestor Moragas de Granollers els tràmits de 
l’expedient per incloure les obres de la casa rectoral en els beneficis dels habitatges anomenats de “renda 
limitada”, tal com el govern ho té actualment legislat. Pera gestionar i fer l’expedient hem pagat 1.250 pes-
setes. 
 
Dissabte, 13 d’octubre de 1956. Avui ha acabat el treball del paleta en les obres de la parròquia perquè 
ha d’atendre a un compromís de Vilafranca. Hi ha un metre i mig de paret en els dos cantons que contenen 
les terres de la plaça, i el fonament quasi ple pel cantó de la carrerada. Des de que començà l’excavació 
dels fonaments fins avui s’han treballat sis setmanes. La fusta ja està comprada i demà es pagarà la prime-
ra partida, que val 2.380 pessetes. Les portes interiors son prefabricades del material anomenat 
“Novopan”. El total costarà 9.917 pessetes. S’ha comprat la  fusta a Manel Ventura de Vilafranca.  
 
Dimecres, 17 d’octubre de 1956. En Jaume Puig ha vingut a acabar el fonament de les obres parroquials, 
corresponent a la part de la carrerada. Ha assegurat que vindrà a treballar durant tot el novembre. Amb ell, 
també treballarà el paleta Josep Ferrando. La verema d’aquest any ha estat normal en les vinyes que no 
reberen gaire la pedregada de l’any passat, rebent algunes vinyes aquest any pel fort vent que va fer o es-
cabotades per la pols. Les que foren trinxades per la calamarsa sols han donat mitja collita –com les de la 
parròquia, que foren de les més castigades. Les terres de la parròquia, des de l’entrada del actual rector, 
paguen contribució i poc hi han donat rendiment: el primer any, la pedregada, i el segon, mitja collita. Amb 
el vi d’enguany, no es podrà fer gran cosa més que pagar la contribució i les cargues de fundació de l’any 
passat i d’aquest. La setmana passada s’acabà la verema, que durà solament uns 17 dies. 
 
Diumenge, 24 d’octubre de 1956. S’ha intentat organitzar la romeria a Montserrat, però solament s’hi han 
inscrit 18 persones per als tres dies d’estada . Davant d’això, només s’han llogat dos cotxes per als que hi 
van un sol dia. Els 18 també han anat amb els mateixos cotxes i retornaran dilluns amb el tren, havent-
se ajuntat amb els del Pla i pobles del veïnat durant l’estada a Montserrat. La gent que sols hi ha anat un 
dia sumen uns 70, dels quals 27 eren infants de les caramelles, el sr. mestre i 13 cantors del Chor Parro-
quial. Ha fet un dia núvol però sense pluja, la qual era molt de témer donat el caire que ha pres el temps.  
 
Dijous, 8 de novembre de 1956. Avui, havent reprès les obres de la casa rectoral, en Jaume Puig, paleta 
del poble, hi treballarà una mesada. El sr. Isidre Palongié, aparellador de can Torres de Barcelona, dirigeix 
les obres i és autor dels plànols, havent passat avui tot el dia aquí, estudiant-los amb el paleta. Els materi-
als s’han apujat un 40 % cosa que farà pujar molt les despeses de l’obra. 
 
Dimarts, 27 de novembre de 1956. Treballen dos paletes a les obres de la parròquia, però a més hi ha 
començat a treballar un manobre des del dia 8. També hi ve un manobre de prestació voluntària. 
 
 
 
 

Continuarà al proper butlletí... 

Per Ramon Cuscó i Vallès 



 

 

TANCAT PER VACANCES 
 
Després d’uns mesos plens d’activitat, el Casal ro-
mandrà tancat fins a l’octubre. Esperem veure-us a 
totes i tots en algun dels nostres tallers o excursions. 
  

 
SORTIDA A SALÀS DE PALLARS 

 
La propera excursió, serà el dissabte 1 d’octubre, a 
les Botigues de Salàs de Pallars. Aquesta, sens dub-
te, és una proposta d’allò més singular, on veurem 
botigues i espais d'època, recorrerem plegats cent 
anys d’història de la vida quotidiana. Us hi esperem!  
 

HORARIS I INICI DELS TALLERS 
 

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

Centre cívic 
Inici: 3 d’octubre 

 
Taller de manualitats 

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

Inici: 5 d’octubre 
 

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 
Inici: 6 d’octubre 

 
Taller d’informàtica  

Dijous, de 17:30 a 18:30 h 
Casal de la Gent Gran  

Inici: 6 d’octubre 
 

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 número de telèfon de contacte, que és el 653 17 
28 33. 
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UN TRIMESTRE BEN ACTIU! 
 
Aquest juliol des del #MovimentJove de la Gra-
nada hem organitzat com cada any durant la 
Festa Major el torneig de futbol-7, també hem 
posat al servei de les joves durant l'empalmada 
un punt lila i el punt mòbil de salut. Hem fet ex-
cursions a la platja de Vilanova a fer caiac i 
paddle-surf, a més de torneigs de futbolí a la 
nostra sala i d'aprendre a cuinar sense els pares.  

Recordeu que tot i tenir la sala tancada a l'agost, 
si tens alguna proposta, dubte, busques feina, 
necessites que t'ajudem a fer un currículum, etc. 
només ens ho has de dir al 628 264 482 i ens 
posarem en contacte. 

 
 

BON ESTIU! 
 
Des de Joventut us desitgem un bon estiu, ens 
retrobem a partir del 5 de setembre cada dilluns i 
dimecres al Centre Cívic de 16h a 20h. Un lloc 
de trobada dels joves del poble amb futbolí, so-
fà, 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  



 

 

GOIGS A LLAOR DE SANT CRISTÒFOL GLO-

RIÓS, PATRÓ DE LA GRANADA 

 
Imatge superior: edició dels goigs de 1936. 
 
Imatge inferior: edició dels goigs de 2016. 
 
 
Documents cedits per Ramona Escofet i Batet i l’Arxiu Parroquial de la Granada.  


