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Bones festes i feliç 2023! 

Des de l’alcaldia 

Benvolguts granadencs i granadenques, 

 

Com és costum, a finals d’any surt l’últim número del butlletí municipal. Normal-

ment, es fa el repàs de tot el que s’ha fet durant l’any; dels projectes acabats, dels 

nous projectes i de les novetats per l’any vinent. Aquest 2023 hi ha eleccions muni-

cipals i, per aquest motiu, us animo a exercir el dret a vot, un dels valors més pre-

uats de la democràcia. 

 

Per aquest 2023, les prioritats les tinc ben clares: ajudar i treballar juntament amb 

el teixit associatiu, les empreses, el comerç, la promoció econòmica, el turisme, 

l’educació i per sobre de tot, aconseguir una bona qualitat de vida per a totes les 

persones que conformem la Granada. 

 

L’equip de govern seguirem treballant al vostre costat, embellint el nostre poble, 

fent que la Granada sigui accessible a totes les persones, arranjant voreres, car-

rers i valorar les necessitats que ens comuniqueu. Vosaltres, veïns i veïnes, sabeu 

que em teniu tant a mi com a les regidores i els regidors a la vostra disposició, 

amb el compromís d’ajudar-vos i resoldre els problemes en la mesura que es pu-

gui. 

 

Per últim, vull recordar que s’acosten les festes nadalenques, i us animo a gaudir 

del Nadal, guarnint l’arbre, posant les llums, fent la carta als Reis… Regalem-nos 

amor. Us proposo un brindis per a tota aquella gent que no hi és, per als qui no 

poden ser-hi, per a tota aquella gent que no defalleix tot i els entrebancs, i també 

per als qui es trenquen i després es recomponen. 

 

Bones festes a tothom! 

 

 

El vostre alcalde,  

 

Joan Cols i Canals 
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PRESENTACIÓ DEL CF LA GRANADA 

Diumenge, 20 de novembre 
 

TALLER D’AUTODEFENSA 
Dilluns, 28 de novembre 

 

TALLER DE COEDUCACIÓ EN IGUALTAT 
Dimecres, 30 de novembre 

 

PER NADAL, COMERÇ LOCAL! 
De l’1 al 29 de desembre 

 

TIÓ SOLIDARI 
Data per determinar 

 

VISITA DELS PATGES REIALS 
Dilluns, 26 de desembre 

 

CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT 
Dijous, 5 de gener 

 
 

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 passat 30 d’octubre, es va celebrar un any més la 
Castanyada Terrorífica, amb un seguit d’actes per a 
les famílies que van comptar amb la col·laboració de 
l’AFA de l’Escola Jacint Verdaguer. La tarda va 
comptar amb una bona colla d’actes al Centre Cívic, 
entres els quals alguns tallers per a la mainada, una 
mini disco terrorífica i una castanyada popular. 
 
Però l’acte més esperat per la canalla va ser el recor-
regut pel poble en recerca de les cases encantades, 
les dels veïns i veïnes que van participar al concurs 
de decoració de façanes. D’entre totes les partici-
pants, es va proclamar guanyadora la casa de la 
família Coll Miret, que va crear un autèntic túnel del 
terror a casa seva. El premi, com és habitual en els 
concursos que organitza l’Ajuntament, és un val per 
al comerç local, valorat en aquest cas en 60 €. 

Una Castanyada Terrorífica multitu-

dinària omple els carrers del poble  

Amb l’arribada de la tardor, s’han tornat a instal·lar  
en diferents punts de la via pública els contenidors 
de poda, destinats a abocar-hi la matèria vegetal 
provinent de les tasques de jardineria a les llars. 
 
Recordeu que només s'hi poden llençar restes de 
poda. Els altres tipus de residu s'han d'abocar al 
contenidor corresponent, al punt Reciclamòbil o a la 
deixalleria. 
 
Podreu trobar els contenidors de poda a: 
• Aparcament del Centre Cívic 
• Carrer de Jacint Verdaguer 
• Carrer de Jaume Balmes 
• Carrer de les Cabanyes 
• Carrer de la Plana 
• Plaça de la Boveria 

Inici de la campanya de recollida de 

poda i altres matèries vegetals 

Aquesta tardor, protegeix-te contra 

la COVID-19 i la grip 

Enguany, la campanya de vacunació de la grip i de 
la dosi de record de la vacuna contra la COVID-19 es 
desenvolupen alhora, amb l’objectiu de disminuir al 
màxim la incidència dels dos virus en els grups de 
risc. Ambdues vacunes eviten notablement que les 
persones que se n'infectin desenvolupin de manera 
greu la malaltia, reduint així les hospitalitzacions i els 
ingressos a l'UCI. 
 
Per aquesta raó, és molt important que les persones 
majors de 60 anys, les persones amb malalties crò-
niques, les dones embarassades, els treballadors de 
centres sanitaris o sociosanitaris, els infants amb 
antecedents de prematuritat i altres col·lectius de risc 
es vacunin contra la grip i amb la dosi de record de 
la vacuna contra la COVID-19. 
 
Per demanar cita per vacunar-te, cal fer-ho a La Me-
va Salut, citasalut.gencat.cat o al teu centre d'atenció 
primària (CAP). 
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Canvi de titularitat dels nínxols del 

cementiri municipal 

Les persones interessades en canviar de titular un 
nínxol del cementiri municipal, heu de presentar el 
títol del nínxol i la petició signada a l’Ajuntament, on 
hi trobareu la sol·licitud. El termini finalitza el 30 de 
gener de 2023. 

En les darreres setmanes, s’han instal·lat noves ban-
des reductores de velocitat al polígon de la Teuleria. 
L’objectiu no és altre que reduir la velocitat dels vehi-
cles que hi circulen i millorar així la seguretat, tant 
dels conductors com dels vianants. 

Nous reductors de velocitat al polí-

gon de la Teuleria 

Després d’unes setmanes en període de prova, ja 
està plenament activa la pantalla informativa LED 
que es va instal·lar a la plaça de la Vila el passat mes 
d’agost i que va ser finançada amb els fons euro-
peus Next Generation. L’objectiu d’aquesta acció és 
facilitar l’accés a la informació municipal a aquells 
col·lectius que tenen més dificultat d’accés a les no-
ves tecnologies, xarxes socials i plataformes digitals. 

Ja està en funcionament la pantalla 

informativa de la plaça de la Vila 

S’han detectat casos de vespa asià-

tica a la Granada 

Darrerament, s’ha observat la presència de vespa 
asiàtica a la Granada. La vespa asiàtica és una es-
pècie invasora provinent del sud-est Asiàtic. Detecta-
da a Europa per primer cop l’any 2004, esta en ex-
pansió constant, ja que no té cap depredador natural 
i les condicions climàtiques li son favorables. S’ali-
menta principalment de fruites i d’altres insectes, 
representant una amenaça per la biodiversitat autòc-
tona. Una de les especies més afectades és l’abella 
de la mel, que a banda de ser important per l’apicul-
tura, té un paper clau en la pol·linització. 
 
Si es detecta un niu de vespa asiàtica, cal informar 
l’Ajuntament, que activarà el protocol a seguir de 
forma immediata. També es pot avisar al Cos d’A-
gents Rurals, al telèfon 93 561 70 00, o al correu 
electrònic velutinacar@gencat.cat, al qual també s’hi 
poden enviar fotos del niu o de l’animal trobat. 
 
La persona que en detecti un niu, ha de mantenir-se 
a una distància mínima de 5 metres. És important no 
acostar-s’hi sense l’equip de protecció adequat. 

Reducció de la taxa del servei de re-

collida d’escombraries per a jubilats  

Les persones jubilades que no cobrin, en conjunt, 
més del salari mínim interprofessional, poden 
sol·licitar la reducció de la taxa d’escombraries, justi-
ficant els ingressos de tots els convivents de l’habi-
tatge i signant la petició que trobareu a l’Ajuntament. 
El termini finalitza el 15 de febrer de 2023. 

El passat 30 d’octubre, el Celler Cooperatiu de la 
Granada va celebrar la festa del vi novell, en què hi 
van assistir unes dues centes persones, i que va 
comptar amb la presència de la consellera Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, 
i del Delegat del govern al Penedès, David Alquézar. 

El Celler Cooperatiu celebra la festa 

del vi novell 



 

 

6 NOVEMBRE 2022 Butlletí Municipal - Núm. 224 

URBANISME  

Noves inversions per seguir avançant 
En els darrers mesos, s’han produït diverses inversi-
ons –algunes de les quals, subvencionades per part 
de diverses administracions– que han permès millo-
rar alguns equipaments del poble. Tot seguit en fem 
un resum: 
 
Canvi dels llum del camp de futbol a tecnologia LED  
 
Ja ha finalitzat la substitució dels punts de llum del 
camp de futbol municipal per noves lluminàries de 
tecnologia LED, un projecte valorat en uns 45.000 € i 
que ha estat finançat amb els fons europeus Next 
Generation. Aquesta substitució de la il·luminació 
actual generarà un important estalvi energètic i millo-
rarà enormement la qualitat de la il·luminació existent 
al camp de futbol, fent més agradable la pràctica 
d’aquest esport a tots els jugadors i jugadores.  
 
Noves cortines acústiques al Centre Cívic 
 
Aquestes darreres setmanes de l’any, s’instal·laran a 
l’auditori del Centre Cívic unes cortines acústiques  
als laterals i al sostre de l’escenari. Aquestes perme-
tran millorar la sonoritat de la sala, així com també la 
presència de l’escenari, ja que ocultaran la visió dels 
laterals i del sostre al públic de la sala. 
 
La instal·lació d’aquestes cortines ha tingut un import 
d’uns 15.000 €, uns 8.500 € dels quals han estat fi-
nançats directament per una subvenció de la Diputa-
ció de Barcelona. 

Instal·lació de plaques solars a l’Ajuntament 
 
Aquest mes de novembre ha finalitzat la instal·lació 
de plaques solars a la teulada de l’edifici de l’Ajunta-
ment. S’hi han instal·lat un total de 26 panells fotovol-
taics de 450 Wp, que permetran abastir amb energia 
elèctrica neta i lliure d’emissions contaminants les 
oficines de la casa consistorial.  
 
La instal·lació fotovoltaica ha tingut un cost d’uns 
16.000 euros, que ha estat subvencionat de forma 
íntegra. L’actuació segueix la línia d’actuació del con-
sistori dels darrers anys, de promoció de l’eficiència 
energètica, la sostenibilitat ambiental i la cura del 
planeta, en la línia dels Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible de les Nacions Unides. 

Des del primer trimestre d’aquest any, un conjunt de 
veïns del poble van fer arribar una queixa a l’Ajunta-
ment que, de forma recorrent però irregular, patien 
talls d’electricitat als seus habitatges. Es va descobrir 
que la majoria de les cases afectades eren de la zo-
na del casc antic –tot i que s’havien detectat casos, 
també, a la zona propera al Celler Cooperatiu– i sem-
pre en les mateixes. 
 
Un cop l’Ajuntament en va tenir notícia, es va posar 
en contacte amb la companyia subministradora de 
llum amb dos objectius: cercar quina era la proble-
màtica que causava aquests talls i procedir a la seva 
ràpida reparació. Fruit d’aquests treballs, a l’estiu es 
va canviar un dels transformadors del poble, ja que 
els tècnics creien que el problema podria provenir 
d’aquell punt. 
 
Tot i que durant el mes d’agost, els talls de llum van 
cessar, a inicis de setembre es van tornar a intensifi-
car. En aquest punt, des de l’Ajuntament es va tornar 

a contactar amb l’empresa, la qual va dur a terme 
una revisió exhaustiva del conjunt de línies elèctri-
ques des del 19 de setembre i fins a finals de mes, 
per tal d’intentar identificar correctament la problemà-
tica. Simultàniament, a mitjans del mateix mes, des 
de l’Ajuntament es va mantenir una nova reunió amb 
els veïns més afectats pels talls. 
 
Com a resultat d’aquest treball de recerca, es van fer 
reparacions en dos punts de la xarxa –concretament 
a la part baixa del poble, als carrers de Joan Maragall 
i del Progrés–, que semblen haver donat resultat, ja 
que els talls de llum tan molestos per als veïns han 
cessat. 
 
Des de l’Ajuntament de la Granada seguirem atents a 
aquesta situació per tal que no es torni a repetir i 
que, si ho fa, pugui ser resolta amb la màxima celeri-
tat possible. Així mateix, agraïm la comprensió i la 
paciència dels veïns afectats pels molestos talls en 
aquests darrers mesos. 

Resolts els talls de llum irregulars 



 

 

URBANISME  

7 NOVEMBRE 2022 Butlletí Municipal - Núm. 224 

Contratemps a les obres de l’escola 
Després d'anys i anys d'esforços i treballs de tots els 
membres del consistori i de l'equip docent de l'esco-
la, finalment l'any passat van començar les obres del 
nou edifici que acollirà l'Escola Jacint Verdaguer.  
 
Malauradament, un contratemps amb el qual ningú hi 
comptava ha fet que els treballs s'hagin paralitzat, a 
causa de la fallida de l'empresa constructora. Tot se-
guit detallem el cronograma dels fets fins a dia d'avui, 
per tal que tota la ciutadania sigui coneixedora dels 
fets ocorreguts fins ara, de l'estat actual de les obres i 
dels terminis que es preveuen per les actuacions que 
encara queden per fer. 
 
7 de setembre 
 
L'Ajuntament de la Granada s'assabenta de forma 
extraoficial que els treballadors de l'empresa cons-
tructora adjudicatària de les obres deixen de treballar 
de forma imminent. Sembla ser que la direcció de 
l'empresa els ha comunicat que entren en suspensió 
de pagaments.  
 
8 de setembre 
 
L'Ajuntament es posa en contacte amb el Departa-
ment d'Educació de la Generalitat de Catalunya per 
tal que confirmin o desmenteixin la notícia. Des del 
Departament s'informa que no tenen constància de 
cap alteració de l'estat de les obres ni de l'empresa. 
 
El mateix dia a la tarda, el Departament comunica a 
l'Ajuntament que la informació que s'havia rebut de 
forma extraoficial és correcta: l'empresa adjudicatària 
ha fet fallida i, per tant, està en suspensió de paga-
ments a treballadors i a proveïdors. Tanmateix, no 
tenen cap informació més. Des de l'Ajuntament, es 
demana una reunió urgent amb el Departament per 
poder saber què significa exactament aquesta paralit-
zació i com afectarà la construcció de l'escola, ja que 
s'ha vist que alguns proveïdors entraven al recinte a 
retirar material. 
 
9 de setembre 
 
Es produeix una reunió amb representants del Depar-
tament d'Educació, d'Infraestructures, alguns proveï-
dors i la direcció de l'escola per valorar la situació 
actual. A falta d'obtenir més informació que permeti 
seguir avançant amb altres temes, s'acorden mesu-
res urgents quant a la seguretat del recinte, un dels 
fets que més preocupava a l'Ajuntament, ja que l'obra 
estava pràcticament acabada i el risc d’entrada de 
terceres persones o de robatori de material és molt 
alt. Es confirma que hi haurà seguretat al recinte du-
rant 24 hores els 7 dies de la setmana. 

10 de setembre 
 
S'inicia el servei de seguretat al recinte de la nova 
escola. Durant els matins, se n'encarrega l'empresa 
constructora, mentre que a la tarda ho fa l'empresa 
encarregada de l'execució del lot 2 de l'escola. 
 
22 de setembre 
 
Es rep la notícia que la situació s'està solucionant, i 
que probablement es produeixi una cessió de l'obra. 
Tanmateix, hores més tard es rep la confirmació que 
no s'ha arribat a cap mena d'acord en la negociació i 
que, per tant, la situació segueix estancada. 
 
I a partir d’ara, què? 
 
En una primera instància, es va treballar per tal que 
es pogués fer una cessió de l’obra a una segona em-
presa, tal i com preveu la llei. Tot i així, aquest fet era 
molt complicat, ja que l’obra estava ja molt avançada 
(quedava al voltant d’un mes de treballs) i cap em-
presa volia assumir el que quedava per fer (a nivell de 
treballs, pagaments, etc.). Per tant, al no ser possible 
aquesta cessió, s’ha iniciat un procediment negociat 
per poder adjudicar les obres que queden pendents. 
Aquest procediment negociat es preveu que es resol-
gui en tres mesos i es preveu que a inicis de l’any 
2023 es puguin reprendre les obres i finalitzar-les. 
 
L’Ajuntament de la Granada treballarà intensament 
per aconseguir resoldre aquesta situació tan aviat 
com sigui possible. Per pal·liar la problemàtica de la 
pèrdua d’espais que va suposar l’inici de les obres, 
s’ha cedit de forma temporal la Casa de Cultura, així 
com també un espai de la Secció de Crèdit del Celler 
Cooperatiu al carrer de Sant Cristòfol, per tal de po-
der dur a terme les classes en millors condicions. 
 
Esperem que puguem rebre bones notícies i que la 
nova escola pugui ser una realitat ben aviat. 
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L’ENTESA AL TEU COSTAT, ARA I SEMPRE! 

Quina llàstima! Teníem el caramel pràcticament a la 
boca i ens l’han arrabassat de manera cruel: L’escola 
nova, un servei anhelat durant molts anys, haurà 
d’esperar una temporada  –esperem que sigui curta–  
perquè l’empresa adjudicatària va fer fallida uns dies 
abans de l’entrega de claus.  
 
El tema de la gestió d’escombraries és força com-
plex. Es faci servir el sistema tradicional o la recollida 
porta a porta, sempre hi ha partidaris i detractors. I és 
que al problema de l’eficàcia del model s’hi ha d’afe-
gir el de la consciència ciutadana. Tenim exemples a 
dojo del mal ús dels contenidors, accions vandàli-
ques o simplement deixadesa. Ens hem de posar les 
piles i buscar i consensuar un model que, a manca 
d’unanimitat, es consideri el més convenient. Men-
trestant –creuem els dits–  les taxes continuaran crei-
xent per fer front als costos de gestió, i qui ho negui, 
simplement, no diu la veritat. És cert que el nostre 
municipi gaudeix d’una situació financera sanejada i 
òptima, la qual ens permetria fer front a l’increment 
del proper any i no haver de fer aquesta pujada del 
5% a la taxa d’escombraries. 
 
El tema de les energies renovables siguin plaques 
solars, geotèrmia, etc. és cabdal de cara a un futur 

sostenible del municipi. L’Entesa ha proposat reduir 
en un 50% l’IBI els tres primers anys als veïns que 
n’instal·lin per tal d’abaratir el cost de l’operació. No 
entenem que el municipi de la Granada no bonifiqui 
la seva instal·lació, cosa que sí que estan fent molts 
ajuntaments veïns. L’equip de govern actual de la 
Granada no en vol ni sentir a parlar… 
 
L’arranjament i manteniment de camins és un tema 
molt preocupant a la Granada. Molts es troben des-
cuidats i d’altres, en un estat força lamentable. Cal 
entomar-lo amb responsabilitat i ganes. 
 
Felicitem als organitzadors, entitats i participants de 
la passada Festa del Most i els encoratgem a conti-
nuar en aquesta línia. Hi havia ganes de gaudir des-
prés de la pandèmia. 
 
Finalment et recordem que  l’Entesa, el nostre grup,  
té les portes obertes a la participació i suggeriments 
de tots i totes els veïns i veïnes que vulguin fer de la 
Granada un poble cada dia millor.  
 
  

Entesa - Acord Municipal 
Twitter, Facebook i Instagram: @entesalagranada 

Benvolguts granadencs i granadenques, 
 
Encarem la recta final d’any amb la feina feta. Des-
prés d’haver superat la pandèmia, s’han rellançat o 
bé finalitzat tots els projectes que teníem previstos, 
destacant la posada en marxa del nou pavelló amb el 
suport i la participació del conjunt de forces políti-
ques. 
 
De la mateixa manera, en aquest últim trimestre s’han 
dut a terme noves millores tals com la pantalla infor-
mativa instal·lada a la plaça de la Vila, la substitució 
dels llums antics per focus LED al camp de futbol, les 
millores acústiques a l’auditori del Centre Cívic, la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Ajuntament o 
bé l’arranjament d’alguns camins, entre d’altres. 
 
La Granada ha de continuar millorant i, per això, hem 
de treballar plegats i amb l’esforç de tots els grups 
municipals. Per aquest motiu, seguirem escoltant i 
estudiant totes les propostes que ens arribin, amb 
l’únic objectiu de contribuir a fer un poble de tots i per  
a tots. 
 
Tenim grans reptes de futur, i un dels més importants 
és finalitzar la nova escola després del greu contra-

temps que ha esdevingut. Com a Ajuntament, farem 
pressió als departaments de la Generalitat responsa-
bles de l’obra i seguirem ajudant a l’escola, als seus 
docents i als seus alumnes per tal de minimitzar els 
efectes arran de la paralització de l’obra.  
 
Així doncs, encarem els últims mesos de legislatura 
amb l’objectiu de continuar escoltant la gent i amb 
l’ànim de resoldre aquelles problemàtiques que més 
preocupen. En conseqüència, animem a tots els ciu-
tadans i ciutadanes que continuïn utilitzant l’aplicació 
mòbil de l’Ajuntament, la qual farà dos anys que ha 
entrat en funcionament i en la qual ja s’hi han resolt 
més de 250 incidències comunicades. 
 
En últim lloc, també volem destacar l’èxit de la Festa 
del Most, en què s’ha consolidat el Tasta-La Granada 
i, com sempre, volem donar les infinites gràcies a 
totes les entitats, veïns, veïnes i col·laboradors per 
participar de forma altruista i fer possible aquesta 
festivitat tan destacada del nostre poble. 
 
Només ens queda desitjar-vos unes bones festes i 
que tingueu una bona entrada d’any 2023! 
  

Junts per la Granada 

IL·LUSIÓ I PROSPERITAT PER A L’ANY 2023 
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L ’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS  

ENS POSEM AL DIA 

Després d'una excel·lent i gaudida Festa del Most, en 
que la participació ciutadana ha estat excelsa i en 
que s'ha assolit l'èxit, de nou, del Tasta-la Granada, 
com a fira ja consolidada al nostre municipi, però 
també com un referent comarcal, ens preparem per 
arribar ja en poc temps, a les festes nadalenques. 
 
En aquest període, s'ha actuat al camp de futbol, tot 
canviant la lluminària de la instal·lació per llums LED, 
que repercutirà plenament en l'estalvi de consum d’e-
lectricitat i amb una millora notable de la visió per a 
les activitats que s’hi duen a terme. 
 
Volem fer esment de l'aposta del CF La Granada per 
la creació, de nou, de la secció de l'equip femení, en 
què s'ha de destacar la implicació del club, patrocina-
dors i el suport de tot el consistori i els grups munici-
pals per tirar endavant aquest projecte. 
 
En l'àmbit d'actuacions, està finalitzant la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques a l'ajuntament, a proposta 
del grup municipal de l'oposició, gràcies als fons Next 
Generation sol·licitats per l'equip de govern, També 
està en estudi la col·locació de plaques a la pista 
esportiva, en una proposta que pot donar cobertura a 
les instal·lacions municipals properes com la casa de 

cultura i la llar d'infants, amb l’objectiu de millorar la 
sostenibilitat i la cura del medi ambient. 
 
La situació econòmica actual entén que s'ha de pro-
duir una contenció en les despeses municipals en 
tots els àmbits pels increments de preus de les ener-
gies i materials emprats per mantenir el dia a dia 
de la Granada. Molts ajuntaments han pres la decisió 
de no apujar taxes, altres les han pujat, i d'altres, com 
el nostre han optat per les mínimes modificacions, 
ajustant només les que més pressions tenen en cost, 
com la taxa de recollida d'escombraries, en què s'ha 
aprovat una pujada del 5%, però amb la proposta de 
nou de l'equip de govern de bonificar-la en un 25%, 
per l’ús de la deixalleria de Vilafranca durant 12 cops 
a l'any, demanant la targeta de bonificació a l'Oficina 
d'Atenció a la Ciutadania del consistori. 
 
Continuem treballant pel nostre medi ambient i l'apor-
tació de la ciutadania també és important per mante-
nir net el nostre entorn, fent bon ús dels serveis de 
contenidors i papereres dels carrers, parcs i jardins, 
perquè a la llarga, a tots ens repercuteix econòmica-
ment l'incivisme d'alguns. 

     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  

Alteracions al servei ferroviari  
Per obres d’Adif a l’estació de Vilafranca, del dilluns 
26 de setembre fins al 30 d’octubre, els trens dels 
dies festius i caps de setmana, amb origen o desti-
nació a aquesta estació, van iniciar i finalitzar el seu 
trajecte a l’estació de la Granada. 
 
Un cop acabada la primera fase d’obres, el passat 
31 d’octubre es va iniciar la segona fase, que s’a-
llargarà fins el proper 5 de desembre i que afectarà 
també només els trens dels dies festius i caps de 
setmana. Durant aquest temps, els trens amb ori-
gen o destinació Vilafranca del Penedès iniciaran i 
finalitzaran el seu recorregut a l’estació de Sant Sa-
durní d’Anoia. Renfe ofereix l’alternativa del trans-
port per carretera per fer el trajecte entre les dues 
estacions. 
 
Un cop finalitzades aquestes obres, la línia RT2 de 
rodalia de Tarragona podrà arribar fins a Vilafranca 
del Penedès. D’aquesta manera, des de Vilafranca 
es podrà anar directament fins a Tarragona sense 
fer transbordament a Sant Vicenç de Calders o a 
l’Arboç, com passava fins ara. 
 
Tota la informació sobre aquestes modificacions del 
servei es comunica a través de megafonia en esta-
cions i a l’interior dels trens, així com a pantalles i 
teleindicadors. Trobareu tota la informació i els ho-
raris a les webs www.rodaliesdecatalunya.cat, 
www.renfe.com, al telèfon d’informació 900 41 00 
41, a l’App Rodalies de Catalunya, així com també a 
les xarxes socials (@rodalies i @renfe). 

Segueixen les alteracions per les obres  
 
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 especial-
ment la línia R4, que passa per la Granada, ja que 
se centren en el tram de Martorell a Castellbisbal 
(on els trens circulen en via única i que pot provocar 
retards d’uns cinc o deu minuts en alguns casos) i 
en el soterrament de la via a Sant Feliu de Llobre-
gat. En conseqüència, els horaris de circulació 
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. Està previst que 
aquestes afectacions s’allarguin fins al mes de fe-
brer del 2023. 
 
Bonificació dels títols del transport públic 
 
Els abonaments del transport públic són, des de l’1 
de setembre i fins al 31 de desembre de 2022, més 
barats (o gratuïts, en el cas dels abonaments de 
Rodalies i regionals). 
 
Tot i que està previst que algunes d’aquestes bonifi-
cacions s’allarguin al 2023 (com el cas de la gratuï-
tat dels abonaments de Rodalies), els títols actuals 
bonificats caducaran el 31 de gener de 2023. 
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ADMINISTRACIÓ  

Ordenances fiscals de contenció 

L'Ajuntament de la Granada, per tal de fomentar el 
reciclatge i l'ús de la deixalleria, tornarà a bonificar 
aquest proper any 2023 els granadencs que practi-
quin el reciclatge. Tots aquells veïns i veïnes que, al 
llarg del 2023, facin ús un mínim de 12 vegades de la 
deixalleria de Vilafranca, tindran dret a una bonifica-
ció del 25% de la taxa d'escombraries, que es farà 
efectiva deduint-se en el cobrament de la taxa de 
l'any següent.  
 
Tothom qui desitgi acollir-se a la bonificació, haurà 
de recollir una targeta acreditativa que caldrà anar 
omplint al llarg de l’any.  

D’altra banda, fins el dia 17 de gener de 2023 hi ha 
temps per portar a les oficines de l’Ajuntament la tar-
geta acreditativa corresponent a l’exercici 2022, com-
pletament segellada. Tal i com es va informar en el 
seu moment, es bonificarà amb un 20% la taxa d’es-
combraries a qui hagi fet servir la deixalleria 12 vega-
des durant l’any 2022. A més de la targeta, caldrà 
també omplir un full de sol·licitud, que podreu trobar 
a la pàgina web de l’Ajuntament o també a les ofici-
nes municipals. 
 
Podeu trobar els horaris i el telèfon de la Deixalleria 
de Vilafranca a la pàgina 3 d’aquest butlletí. 

Bonificació de la taxa d’escombraries 

Al ple municipal extraordinari del passat 4 de no-
vembre de 2022 es van aprovar les ordenances fis-
cals per al nou any 2023, amb el vot favorable de 
l’equip de govern –format per Junts per la Granada i 
el PSC– i l’abstenció del grup de l’Entesa-AM. 
 
Les ordenances són normes jurídiques dictades 
pels ajuntaments amb l’objectiu de regular la gestió 
del municipi i tot allò que s’hi relaciona. En aquest 
sentit, la normativa de l’Ajuntament de la Granada 
es composa (a banda de la normativa d’institucions 
superiors) pel conjunt d’ordenances aprovades i 
dictades per l’ens municipal. Les ordenances fis-
cals, en particular, són les normes que aprova l’A-
juntament de la Granada per regular els tributs mu-
nicipals: impostos, taxes i contribucions especials. 

Les principals modificacions que es van aprovar en 
el ple municipal van ser: 
 
• Augment d’un 5% en la taxa de recollida d’escom-

braries, lineal en tots els usos (domèstic, industri-
al, comercial…). Recordem que la taxa d’escom-
braries es pot bonificar en un 25% si es fa ús de la 
deixalleria de Vilafranca durant 12 vegades a 
l’any, presentant a les oficines la targeta acredita-
tiva (veure notícia inferior). 

• Regulació i implantació d’una taxa per les atracci-
ons de fira que venen al poble per la Festa Major. 

• Adequacions a la normativa de les ordenances 
relatives a la llar d’infants. 

• Adequacions de les ordenances per adaptar-les a 
la legislació vigent. 
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MEDI AMBIENT  

855 kg de roba usada en sis mesos 
Formació i Treball ha recollit 855 quilos de roba 
usada a la Granada durant el primer semestre del 
2022, a través del contenidor de recollida de roba 
que hi ha situat a la plaça de Sant Joan, darrere de 
l’Església. Així mateix, a Catalunya, Formació i Tre-
ball ha gestionat 21.313.000 kg de roba i comple-
ments a les seves plantes durant el 2021; en con-
cret la de Sant Esteve Sesrovires, la més avançada 
del sud d'Europa. 
 
De nou, aquestes xifres en positiu indiquen que ca-
da vegada en major mesura la ciutadania té com a 
referent els contenidors de la Fundació, vinculats 
als projectes Moda re- de Cáritas i Roba Amiga, per 
realitzar donacions de roba i complements en bon 
estat que ja no utilitzen. A Catalunya, es canalitza 
mitjançant més de 1.203 contenidors ubicats a més 
de 235 municipis. I a grans trets, el 55% del tèxtil 
recollit es prepara per a la reutilització a Espanya i 
d’altres països; el 40% es prepara per al reciclatge  
en noves fibres i fils; i un 5% per a cogeneració 
elèctrica i calorífica. 

Recordeu que, fent ús d’aquests contenidors, es 
creen llocs de treball per a persones en situació de 
vulnerabilitat. Les persones que instal·len i fan la 
recollida dels contenidors, les que fan la selecció 
d’aquest tèxtil per tipologia, les que la tornen a po-
sar en el circuit comercial; totes elles compten, grà-
cies al projecte tèxtil, amb un contracte d’inserció. 

La Granada diu 'Stop Malbaratament’ i es suma a la 
campanya de la Mancomunitat Penedès-Garraf per 
evitar que aliments encara útils, acabin a les escom-
braries.  
 
A partir de dilluns 12 de desembre es penjaran ban-
deroles i cartells sobre l’aprofitament en diverses 
ubicacions del municipi per sensibilitzar a la pobla-
ció sobre aquesta problemàtica. Així mateix les edu-
cadores de la Mancomunitat visitaran tots els esta-

bliments de restauració de la Granada, per informar 
sobre quines actuacions poden fer per evitar malba-
ratar aliments a les seves cuines i promoure alhora 
entre la seva clientela l’hàbit de demanar els àpats 
sobrants. 
 
Divendres 16 de desembre, de 17 a 20 hores al 
Centre Cívic, la cuinera Gemma Riera impartirà un 
taller de cuina “batch cooking” per explicar aquesta 
tècnica i donar consells que permeten evitar el mal-
baratament alimentari, com planificar els àpats 
abans d’anar a comprar, ajustar les racions segons 
la gana que es té o bé si sobra menjar en aquell 
àpat, aprofitar-lo per un altre moment o bé congelar
-lo en porcions individuals. El taller és gratuït, no cal 
fer inscripció prèvia i es lliuraran als assistents bos-
ses de reixeta reutilitzables per fomentar la compra 
a granel i prevenir la generació de residus.  
 
La Mancomunitat ha publicat a YouTube la cançó 
Stop Malbaratament per potenciar l'aprofitament 
alimentari i recorda alguns dels principals hàbits a 
tenir en compte per combatre el malbaratament i 
reduir l’impacte que té en el planeta. 
 
Per ampliar informació sobre com evitar el malbara-
tament alimentari es poden visitar les pàgines 
web stopmalbaratament.mancomunitat.cat  i www.s
omgentdeprofit.cat de l’Agència de Residus de Ca-
talunya. 

Reivindiquem l’aprofitament alimentari 
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EL BATEC DEL POBLE  

L’escola: un gerro d’aigua freda 
Aquest curs 2022-2023 va començar amb molta 
il·lusió per part de tota la comunitat educativa 
(alumnes, mestres, famílies…) ja que teníem al cap 
el trasllat imminent a l’escola nova i això ens motiva-
va molt. 
 
Però a pocs dies d’haver iniciat el curs, un gerro 
d’aigua freda ens va caure a sobre quan se’ns co-
munica que les obres de l’escola s’han aturat a cau-
sa de la suspensió de pagaments de la principal 
empresa que porta el projecte.  
 
De seguida l’Associació de Famílies d’Alumnes va 
sol·licitar una reunió amb l’Escola i l’Ajuntament per 
mirar de fer front comú en la nova situació. En una 
primera reunió, es decideix deixar un marge pruden-
cial perquè el Departament (Infraestructures i Edu-
cació) doni una resposta definitiva de què passarà 
amb la nostra escola.  
 
Després de deixar un temps més que suficient per 
poder rebre resposta del Departament –via Ajunta-
ment– i veient que no hi havia moviment en cap de 
les parts implicades, vam decidir sol·licitar a l’Ajun-
tament espais permanents (Casa de Cultura) per 
suplir el  mòdul del Canigó perdut i que així, es pu-
guin desenvolupar totes les activitats pedagògiques 
amb més comoditat i en millors condicions, tant per 
als alumnes com per als mestres.  

Paral·lelament, ens vàrem reunir amb el setmanari 3 
de Vuit per posar en coneixement de tothom la veri-
tat sobre les obres de l’escola nova i la desil·lusió 
que plana sobre totes les famílies.  
 
Tot i aquesta atmosfera de tristesa i impotència, 
l’AFA no s’atura i continua fent les activitats pròpies 
(extraescolars, festes…). A l’octubre, a la darrera 
edició de la Festa del Most, va col·laborar amb l’A-
juntament per oferir un berenar de coca amb xoco-
lata i un tastet de most fresc a tots aquells que es 
van apropar a veure la cercavila infantil del diumen-
ge a la tarda; una cercavila, que va ser tot un èxit.  
 
Prou de demores, reclamem un espai digne per als 
nostres infants!  

 
AFA Escola Jacint Verdaguer 

Una seixantena de caminadors van prendre part en 
la XIX edició de la travessa de la Granada a Mont-
serrat a peu, que va tenir lloc el passat dissabte 22 
d’octubre coincidint amb la tradicional romeria a 
Montserrat. Enguany, seguint amb la línia de l’any 
anterior, es va procurar que les persones inscrites 
fossin de la Granada o hi tinguessin vincles, per 
poder tenir un grup més cohesionat per la travessa. 

Els participants van sortir del centre Cívic a les sis 
del matí i van arribar a Montserrat pels volts de les 
cinc de la tarda, on hi havia uns quants granadencs 
que esperaven per rebre’ls i donar-los ànims en el 
darrer tram. Pel camí, van comptar amb diversos 
avituallaments, que van ser possibles gràcies a la 
col·laboració desinteressada d’entitats i persones 
del poble. A totes elles, moltes gràcies un any més! 

60 persones de la Granada a Montserrat 
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EL BATEC DEL POBLE  

Una Festa del Most plena d’activitats! 
L’any 2022 és, definitivament, l’any de la represa. 
Un any en què tot torna: les abraçades amb els 
amics, les trobades multitudinàries, les grans cele-
bracions, les festes al carrer… En definitiva, torna la 
tan anhelada normalitat. I clar, si al juliol tornava la 
Festa Major, a l’octubre ho havia de fer la seva ger-
mana petita: la Festa del Most. El 2022 és especial 
sobretot per a una entitat del poble: els Diables, que 
enguany celebren el 40è aniversari. Per commemo-
rar tal efemèride, el dissabte 1 d'octubre van inau-
gurar al Centre Cívic una exposició material històric 
de l'entitat. 
 
El divendres 7 d'octubre va començar amb la incer-
tesa de si es podrien dur a terme els actes previs-
tos, a causa de la pluja. De fet, la pedalada popular 
es va haver de suspendre però, per sort, els actes 
de la nit es van poder celebrar. I quins actes! El Ruc 
de la Granada va organitzar enguany la primera edi-
ció del Quietfoc, una trobada de bèsties de foc. 

La trobada va començar amb una tabalada per part 
de les colles participants i va continuar amb una 
cercavila de foc fins a la plaça de l'Església. Allà s’hi 
va celebrar el concurs d'enceses de lluïment, un 
moment espectacular que va omplir el casc antic de 
la Granada de foc, llum, color i fum. La bèstia gua-
nyadora, que va ser escollida amb els vots del pú-
blic assistent, va ser l'Apocaleus de Vallirana. Enho-
rabona! 
 
Dissabte, la nova entitat del poble dedicada al món 
del ciclisme, Món Biker, es va presentar en societat 
amb una trobada ciclista oberta a tota la població, 
en la qual van participar una trentena de persones i 
que va acabar amb una botifarrada popular de tots 
els participants. Simultàniament, se celebrava la 5a 
edició de la Cronoescalada de Santa Fe a la Grana-
da que, com sempre, tenia caràcter solidari. En po-
deu consultar els resultats a la secció d'esports d'a-
quest butlletí. 

Dissabte a la tarda, així com diumenge al matí, va 
tenir lloc un acte que enguany celebra la tercera 
edició però que ja s'ha convertit en tot un clàssic: el 
Tasta-la Granada. En aquesta ocasió, la fira va 
comptar amb la presència de deu expositors: cinc 
establiments de restauració i cinc cellers. Com sem-
pre, va ser un èxit absolut d'assistència i va ser valo-
rat molt positivament per part dels expositors. 
 
Per tancar els actes de dissabte, el correfoc com-
memoratiu del 40è aniversari dels Diables va omplir 
de foc els carrers de poble. A la colla de diables 
local els van acompanyar tot un grup d'exdiables, 
així com també el Ball de Diables de Llorenç del 
Penedès i els Dimonis de Puigcerdà. El fi de festa 
va ser un concert del grup Homofreaky Rock Band i 
una sessió de PD Llucifer. 
 
La tradicional sardinada popular va servir per agafar 
forces per un diumenge ple d'activitats, que va co-
mençar amb les 2 hores de resistència amb BTT i 
també amb la cercavila gegantera, i que va acabar 
amb la tradicional cercavila infantil amb els balls 
folklòrics del poble i la pujada del Ruc petit al cam-
panar. Una magnifica manera de posar punt i final a 
la Festa del Most del 2022! 
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EL BATEC DEL POBLE  

En la tercera edició, ja s’ha demostrat que el Tasta-
la Granada, la mostra de cellers i gastronomia lo-
cals, ja és un dels imprescindibles de la Festa del 
Most Granadenca. Els dies 8 i 9 d’octubre, l’espla-
nada del Centre Cívic es va omplir de veïns i visi-
tants per degustar tot allò que els establiments lo-
cals tenen per oferir-nos. 
 
La fira va comptar amb cinc cellers (Maset, Miquel 
Pons, CAP Colomé, Ferré i Catasús i el Celler Coo-
peratiu de la Granada) i amb cinc establiments 
(Pastisseria-degustació La Granada, Vermuteria La 
Vinya, Mallart Artesans Xarcuters, Restaurant Su-
moll i Restaurant Tràfec). Durant tot el dia també 
s’hi va instal·lar una parada de l’Associació Contra 
el Càncer fent una recapta solidària i una del Ball de 
Gitanes de la Granada, que venia productes de 
l’entitat. La mostra va comptar amb la col·laboració  
de la Jove Agrupació Dionysos. 

En l’edició d’enguany, es van vendre un total de 
645 tiquets de menjar i 570 de vins, fet que demos-
tra la gran acollida de la fira i que fa que els exposi-
tors la valorin molt positivament un cop més. 

Tasta-la Granada, un clàssic de la festa 

Aquestes Festes de Nadal, l’Ajuntament de la Grana-
da tornà a dur a terme la campanya ‘Per Nadal, co-
merç local!’, amb l’objectiu de fomentar que els veïns 
facin compres al poble i que, així, coneguin més els 
establiments amb què comptem. La campanya, esta-
rà activa de l’1 al 29 de desembre i tindrà el mateix 
funcionament que l’any passat, en què una compra 
superior a 5 € donava dret a una participació. El sor-
teig serà el 5 de gener. 
 
Un dels actes que també tornarà és el concurs de 
guarniment de façanes i balcons, que enguany cele-
brarà ja la cinquena edició. Aneu agafant idees! Entre 
tots, farem de la Granada un poble ben bonic en 
aquests dies tan especials. 

Per Nadal i tot l’any, comerç local  

L'Ajuntament de la Granada, gràcies a la subvenció 
rebuda pel Pacte d'Estat Contra la Violència de Gè-
nere, ha engegat la campanya Game over a la violèn-
cia de gènere, amb l’objectiu de donar suport a totes 
les persones afectades per les violències masclistes i 
per conscienciar la societat d’una realitat que, malau-
radament, encara és ben present avui en dia. 
 
Des de fa uns mesos, l’Ajuntament compta amb un 
servei de psicologia gratuït per a víctimes i persones 
afectades per la violència de gènere, amb l’objectiu 
de prevenir i prioritzar l’atenció directa a les famílies, 
infants i adolescents que prèviament hagin estat deri-
vats des dels serveis socials del poble.  

En el marc de la campanya s’han dut a terme diver-
ses actuacions, com ara un taller de d’autodefensa 
per a joves i un taller de coeducació en igualtat per 
famílies d'infants d'educació infantil i primària, titulat 
“Ni prínceps blaus ni princeses promeses”. També 
s’han repartit fulletons informatius a totes les cases. 
 
L’ajut també ha servit per subvencionar l’equip del 
Club de Futbol La Granada femení –que enguany ha 
reprès l’activitat– en una aposta de sensibilització i 
conscienciació a la ciutadania i d'adhesió a la igualtat 
en el món de l'esport i la lluita contra la violència de 
gènere reflectida en la samarreta i els pantalons de 
l'equip granadenc.  

Unitat contra la violencia de gènere  
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ESPORTS  

Torna el CF La Granada femení! 
El CF La Granada femení ha tornat. El passat diu-
menge 9 d’octubre, coincidint amb la Festa del 
Most, es va dur a terme la festa de presentació de 
l’equip sènior femení amb un duel contra l’Agrupa-
ció Barça Jugadors, que va comptar amb una im-
portant assistència de públic. El conjunt granadenc 
està entrenat per Jordi Agustí i compta a les seves 
files amb unes quantes jugadores del poble. 
 
Estrena a la lliga contra el FC Barcelona C 
 
Per si no n’hi hagués prou, aquell mateix cap de 
setmana el conjunt granadenc va disputar el primer 
partit de lliga amb un dels equips favorits per l’as-

cens, el filial C del FC Barcelona. L'equip, que arri-
bava amb diverses jugadores que arrossegaven 
molèsties físiques, va encaixar massa aviat el primer 
gol i a la primera meitat va jugar molt condicionat 
per la pressió i l'empenta rival. Al tram final de la 
primera meitat van arribar dos gols més que van 
deixar el marcador en 0 a 3 abans del descans. 
 
En el segon temps l'equip va controlar molt millor la 
situació i va tenir alguna aproximació a la porteria 
rival, com un cop de cap de Natàlia a la sortida d'un 
córner que es va escapar per molt poc. A pocs ins-
tants per l'acabament del matx, les blaugranes van 
aprofitar un contracop per tancar el resultat.  

Des de Mon Biker CC Penedès Team volem agrair 
la participació a tots els ciclistes del municipi a la 
trobada que vam fer en el marc de la Festa del 
Most, en què vam poder gaudir d’una jornada mati-
nal sense pluja i d'una ruta ciclista pels camins de la 
nostra estimada terra. Esperem que l’any vinent 
ho puguem repetir amb el mateix èxit d’assistents. 

Agraïm la col·laboració d’aquesta primera trobada 
ciclista de la Festa del Most als col·laboradors: l’A-
juntament de la Granada, el Celler Cooperatiu de la 
Granada, Maset vins i caves, Caves Ferré i Catasús, 
Bodegues Pinord i Contenidors Penedès. 

 
Món Biker CC 

Trobada ciclista de la Festa del Most 
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ESPORTS  

El vilafranquí Dylan Quer i la lavernenca Foix Monta-
ner es van proclamar dissabte campions de la 5a 
Cronoescalada Santa Fe-La Granada, prova atlètica 
de caràcter totalment solidari en què el cost de la 
inscripció és la donació d’una ampolla d’oli per al 
Banc dels Aliments. 
 
En el cas de Montaner, a més, va ser batent el rè-
cord del circuit en categoria femenina (3:37), rebai-
xant en onze segons la marca establerta per Maria 
Pons l’any 2018. Per segon any consecutiu, el sub-
campionat va ser per a la riudebitllenca Selma Her-
nández (4:03), mentre que el tercer lloc se l’endu-
gué la calafellenca Montse Conesa (4:16), que ja va 
obtenir aquesta posició fa quatre anys. 

En categoria masculina, Quer es va imposar amb 
un temps de tres minuts exactes; cinc segons 
menys que el granadenc Xavi Casanovas (3:05) i 
dotze que el riudebitllenc Francesc Llupià (3:12), 
que van ser els altres corredors que van completar 
el podi masculí. 
 
El recorregut de la prova, que enguany ha comptat 
amb 32 participants, uneix l’església de Santa Fe 
del Penedès amb el castell de la Granada pel camí 
de les costes: 830 metres i 33 metres de desnivell 
positiu. És organitzada conjuntament pels ajunta-
ments d’ambdós municipis. El rècord absolut se-
gueix en mans del granadenc Dani Moreno (2:55) 
des de l’any 2018. 

32 participants en la Cronoescalada 

La setmana  del 19 al 25 de setembre es van dispu-
tar els Campionat d’Europa “Multisport”, que englo-
ba totes les disciplines de la Federació Internacional 
de Triatló, amb una participació de 8000 esportis-
tes. Aquest any es van celebrar al País Basc, a la 
província de Biscaia. 
 
En la disciplina de duatló-cros, disputada el dimarts 
a la tarda a la ciutat de Balsameda, hi va prendre 
part en grups d’edat el duatleta de la Granada Lluís 

Pons i Casals, del club esportiu Tot Vici en Bici. El 
dur circuit constava de 7 km de cursa a peu per 
muntanya amb un desnivell acumulat de 400 me-
tres; 20 km de bicicleta de muntanya amb un desni-
vell acumulat de 800 metres i, per acabar, 3 km més 
de cursa a peu per muntanya amb 200 metres de 
desnivell. Amb un temps de 2 hores, 27 minuts i 15 
segons, Pons va quedar en quarta posició del  
Campionat d’Europa. El va acompanyar fent-li l’as-
sistència el també granadenc Pau Muñoz. 

Lluís Pons, 4t d’Europa en duatló-cros 
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Tot això passava abans... 
 
Descripció geogràfica i històrica de la Granada 
 
El municipi de la Granada, que pertany a la comarca de l’Alt Penedès, té una extensió de 6,54 quilòmetres 
quadrats, està situat al nord de Vilafranca, de la qual dista 4 quilòmetres, a mig camí de Barcelona i Tarra-
gona. L’any 1936, la Granada tenia un cens 1.124 habitants distribuïts en 262 cases, i en total hi havia 6 
telèfons privats, 5 cotxes, un camió i un tractor. Per a l’assistència sanitària, hi havia dos metges i cap far-
màcia, perquè una que n’hi havia va plegar uns anys abans. 
     
La seva economia era fonamentalment agrària, principalment conreus de secà, com la vinya (prop del 50 
%), cereals, no gaires fruiters i alguns llegums. La major part de les famílies treballaven terres pròpies o en 
parceria. Els menestrals i comerciants (fusters, boters, paletes, ferrers, barbers, forners, carnissers i boti-
guers) també tenien més o menys terra pròpia, que cultivaven directament o donant a jornals. Els que tre-
ballaven fora del poble eren molt pocs: mitja dotzena anaven diàriament a Barcelona, i dos o tres, a Vila-
franca.  
      
El castell, del qual encara hi ha les ruïnes, fou destruït per ordre de Felip V i s’acabà de malmetre durant 
l’última Guerra Civil, en què trencaren les pedres per pavimentar la carretera de l’Estació. I encara sort que 
les cases adossades que hi havia salvaren les restes que en quedaren, les quals no deixen de ser impor-
tants. 
     
El municipi, a causa de la situació i ser terreny planer, ha estat sempre un bloc de pas i de bones vies 
de comunicació, ferrocarril i l’autopista, i ara el tren d’alta velocitat.  
 
També han estat aquestes terres escenari de dures batalles en guerres de totes les èpoques, des dels ro-
mans a la Guerra del Francès, sense oblidar les de caràcter civil, com la dels Segadors i les Carlines, i 
la darrera Guerra que, afortunadament, no va produir estralls directes al poble. 
     
L’església actual és del segle XVII, i fou edificada en el mateix lloc que ocupava l’antiga església romànica. 
D’aquesta primitiva església, edificada pel bisbe Guimerà després de la conquesta del castell, se n’han 
trobat vestigis que mostren una construcció més petita que l’actual. 
 
L'assistència mèdica era a base de la “iguala”, facilitada pels dos metges que hi havia al poble, que també 
es cuidaven de donar les injeccions. Els parts eren assistits per una llevadora de Vilafranca, coneguda per 
la Pepa Isidra; la seva professionalitat feia que no hi hagués mortalitat maternal. En canvi, de la infantil po-
ques cases hi havia que no haguessin tingut un o més contratemps. 
 
En l’aspecte religiós, una gran majoria del veïnat complia amb l’Església i el seu manament “d’oir missa els 
dies de precepte i confessar i combregar almenys una vegada a l’any”. En moltes cases, sobretot si hi ha-
via avis grans, també es resava el Rosari i la mainada no anava a dormir sense fer un petó a la mà dreta a 
l’avi, anomenat també el padrí. Qualsevol que fos el nivell religiós de les famílies, tots els naixements, no-
ces i enterraments passaven per la parròquia. Ara bé, també hem de dir que prescindir-ne era complicar-
se la vida. 
 
 

Continuarà al proper butlletí... 

Per Ramon Cuscó i Vallès 



 

 

RESUM D’ACTIVITATS 
 

Les activitats setmanals que s’han ofert són el bingo 
dos dies a la setmana, pilates també dos dies a la 
setmana, el taller d’estimulació cognitiva, el taller 
d’informàtica, el taller de manualitats, el servei de 
barberia, el servei de podologia, cafeteria i jocs de 
taula. En la gran part de les activitats proposades 
aquest 2022, hem vist incrementades el nombre de 
persones participants. 
 
Com cada any també tenim la xerrada divulgativa de 
la Marató de TV3, que es va dur a terme el passat 
dijous 10 de novembre al Casal de la Gent Gran. En 
aquesta edició, la Marató tractarà de les malalties 
cardiovasculars. 
 
Les activitats més de caire lúdic i cultural han sigut 
celebracions de festivitats i excursions. La primera 
que vam organitzar va ser una excursió per veure 
“Adéu Arturo”, de la Cubana, on hi van participar 59 
persones. Després vam fer una excursió al Delta de 
l’Ebre amb una participació de 60 persones. 

Per cloure el curs abans de l’estiu, es va dur a terme 
un berenar-sopar de fi de curs on hi van participar 
101 persones. I per últim vam organitzar una excur-
sió al Pallars, on la participació va ser de 56 perso-
nes.  
 

SERVEIS DE BARBERIA I PODOLOGIA 
 
Per accedir als serveis de barberia o podologia, és 
imprescindible demanar cita prèvia als telèfons se-
güents: 

Barberia 659 49 94 91 
 

Podologia 609 27 81 90 
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UN TRIMESTRE BEN ACTIU! 
 
Aquest passat mes, el servei de joventut de la 
Granada hem col·laborat amb la XIX Caminada 
de la Granada a Montserrat! També hem fet els 
tradicionals torneig de futbolí amb els joves que 
venen a l'espai i hem començat les aules d'estu-
di, on les inscripcions encara estan obertes si t'hi 
vols apuntar! 

Aquest novembre no serà menys, ja que tindrem 
el taller d'autodefensa feminista i la sortida tri-
mestral a Port Aventura on hi celebrarem la cas-
tanyada i el Halloween! 

 
 

EL NOSTRE HORARI 
 
Recordeu que ens podeu trobar 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  



 

 

VISITA  AL CELLER COOPERATIU DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT  DE CATALUNYA, 
JORDI PUJOL I SOLEY, AMB MOTIU DE LA INAUGURACIÓ DE LES OBRES DE REMODELA-
CIÓ DE LA CASA DE LA VILA 
 
Imatge superior: Moments abans de signar el llibre d’honor  del Celler Cooperatiu de la Granada.  
 
Imatge inferior: El president de la Generalitat rodejat d’autoritats i polítics comarcals, escoltant i 
observant les explicacions de com es feia el grau de la verema aleshores.  
 
17 de setembre de 1994 
Fotografies cedides per l’Arxiu del Celler Cooperatiu de la Granada.  


