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des de l’alcaldia
Una gran Festa del Most
Benvolguts/des granadencs/ques,
En primer lloc, donar les gràcies a les entitats i col·laboradors per aquesta gran

Festa del Most que hem viscut aquest any.
Com ja heu pogut observar, s’hi han establert diversos canvis amb l’objectiu de
potenciar-la en el seu conjunt.
Precisament i, coincidint amb aquesta festivitat, vam inaugurar conjuntament amb
les entitats municipals la nova Plaça de la Vila. Una obra que ja estava projectada
des de fa certs anys però que, per diverses circumstàncies, no es va poder dur a
terme fins ara.
Promocionant aquest nou espai per tots els veïns/es, des de l’equip de govern es
va decidir apostar per un esdeveniment mai fet fins aleshores: La primera mostra
gastronòmica local ‘Tasta-La Granada’. Era una aposta arriscada per diferents
factors però que finalment va sortir a la perfecció. Va ser un èxit rotund i sobretot
va complir amb el nostre objectiu: donar visibilitat als nostres comerciants i
promoure així l’economia local.
Com ja he establert amb anterioritat, hem realitzat distintes modificacions en el
conjunt d’aquesta festa i, de cara a les properes edicions i també en altres
festivitats, realitzarem alguns canvis, sempre pensats i dissenyats conforme a la
demanda del conjunt dels veïns/es.
Aprofito l’avinentesa, per mostrar el meu total desacord amb la sentència del

procés dictada pel Tribunal Suprem. És una vulneració dels drets fonamentals, no
només dels qui han estat condemnats, sinó dels dos milions i mig de ciutadans que
van anar a votar el dia 1 d’octubre del 2017.
Entre tots, hem de lluitar per una democràcia efectiva en la que es respectin el
conjunt de drets civils i socials. Amb un anhel de llibertat, i una abraçada ben forta i
emotiva a tots/es injustament empresonats i detinguts.
El vostre alcalde,
Joan Cols i Canals
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De novembre a gener
CASTANYADA TERRORÍFICA
Sortida a la Plaça de la Font
Dissabte, 16 de novembre (16:30)
CONCERT DE LES OMBRES
Centre Cívic
Diumenge, 17 de novembre (19h)
CROS ESCOLAR
Zona esportiva
Diumenge, 23 de novembre

i

t

TIÓ SOLIDARI
Plaça de l’Església
Data per determinar de desembre
VISITA PATGES REIALS
Arribada a l’Estació
Dijous, 26 de desembre (12h)

s

La Granada Informació és una publicació de distribució gratuïta.
Edita: Ajuntament de la Granada.
Redacció: Ajuntament de la Granada i col·laboradors habituals. · Els

CAVALCADA REIS MAGS D’ORIENT
Diumenge, 5 de gener (19:30)

articles signats expressen l’opinió dels seus autors.

Fotografies: Arxiu de l’Ajuntament de la Granada i col·laboradors.
Tiratge: 900 exemplars
Dipòsit legal: DL B-7470-2012

Oficines Municipals
de dilluns a divendres de 9 a 14h i dijous de 16:30 a
19h (excepte juliol i agost)
Serveis Socials
visites concertades els dimecres (93 897 40 25)
Servei Tècnic Obres i Serveis
visites concertades els dijous (93 897 40 25)
Telèfon d’urgències municipal
contestador 93 897 40 25
Dispensari mèdic
dilluns, dimecres, dijous i divendres matí de 8:30 a
13h i dimarts matí de 11 a 13h (93 326 89 01)
NOVEMBRE 2019

Ajuntament de la Granada
Casal de la Gent Gran
Dinamo #MovimentJove
Escola Jacint Verdaguer
Llar d’infants El Cuc
Piscines Municipals
Celler Coop. Secció de crèdit
Farmàcia
Parròquia
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93 897 40 25
93 897 44 87
93 897 47 65
93 897 43 26
93 897 51 22
93 897 50 08
900 500 009
93 897 40 04
93 897 48 70
93 897 41 02

BREUS

Disponible un mòdul de gestió
municipal de sol·licituds per Internet

Rebuig a la sentència
del Tribunal Suprem

L'e-TRAM és un mòdul de gestió municipal de
sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la
plataforma de l´Administració Oberta de Catalunya
(AOC) al que es pot accedir des del web de
l’Ajuntament de la Granada. Aquesta eina fa
possible que des de qualsevol lloc i en qualsevol
moment, el ciutadà pugui realitzar els següents
tràmits:
- Iniciar i formalitzar diverses gestions i tràmits
municipals en nom seu o en representació d´un
altre ciutadà.
- Consultar l’estat i el contingut dels seus tràmits,
identificant-se prèviament.
- Rebre informació via correu electrònic i avisos per
SMS sobre la situació dels seus tràmits.

L’Ajuntament de la Granada va celebrar el passat 16
d’octubre un ple extraordinari en què l’únic punt de
l’ordre del dia era una moció per demanar
l'amnistia pels presos polítics catalans i defensar el
dret d'autodeterminació. Dos dies abans hi havia
hagut la sentència del Tribunal Suprem. La moció va
tirar endavant amb els vots favorables de Junts per
la Granada i Entesa Acord Municipal i l’abstenció
del PSC. A més, el consistori també es va adherir a
la vaga general del 18 d’octubre.

Donació del menjar sobrant de la
travessa La Granada-Montserrat
Un centenar de persones van participar el passat
dissabte 26 d’octubre en la 17a edició de la
Travessa La Granada-Montserrat, que coincidia un
cop més amb el cap de setmana de romeria del
nostre municipi. Un cop finalitzada la caminada, es
va fer entrega al Monestir del menjar que havia
sobrat als avituallaments per a les persones més
necessitades.

Col·laboració amb la Cursa del
País del Cava i cros escolar
Un any més, l’Ajuntament de la Granada ha
col·laborat amb la celebració de la Cursa Solidària
del País del Cava, que va tenir lloc el diumenge 27
d’octubre i que va comptar amb un avituallament al
carrer de l’Estació. La propera cita atlètica serà el
dissabte 23 de novembre amb la celebració d’un
cros escolar a la Granada, integrat en el campionat
que organitza el JESPE i que es desenvoluparà a la
zona esportiva.

El carrer Pou de s’Horta
passa a ser de doble sentit
Des del passat dia 1 d'octubre, al carrer Pou de
s'Horta s’hi pot circular en els dos sentits de la
marxa. Per aquest motiu, l'estacionament ha passat
a ser semestral: cada sis mesos es pot aparcar en
una banda diferent del carrer.
Aquests canvis podrien ser temporals ja que
l’Ajuntament està actualment a l'espera de la
recepció de l'estudi de mobilitat del municipi que
redactarà la Diputació de Barcelona i que podria
comportar nous canvis.
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Propers dies de recollida de voluminosos: 23 de
novembre, 28 de desembre i 25 de gener
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BREUS
Aquest novembre torna
l’espai Xaloc

Nou servei de microfonia a la sala de
plens de l’Ajuntament

Des de l'Ajuntament de la Granada us informem
que a partir del dimecres 6 de novembre torna
l'activitat de l'espai socioeducatiu Xaloc a l'escola
del municipi.
Xaloc és un espai per a infants d'entre 6 i 12 anys
on poder jugar amb els companys, fer deures, fer
activitats per diferents espais de la Granada, sortir
d'excursió, fer manualitats i, sobretot, compartir
experiències des del respecte, aprendre i treballar
en equip per poder gaudir d'una bona estona.
Si esteu interessats a participar en l'espai Xaloc
només cal que us dirigiu a l'Ajuntament o a l'escola
del municipi, on us informarem i us facilitarem la
inscripció. L'espai funcionarà els dilluns i els
dimecres de 16:30 a 18:30 h durant el període
escolar.

La sala de plens de l’Ajuntament de la Granada ha
renovat el sistema de microfonia que ja es va posar
parcialment en funcionament en el ple extraordinari
del 16 d’octubre. Aquest fet suposa una millora per
a l’audició de les sessions plenàries, especialment
per les seves retransmissions per La Granada TV.
Així doncs, tant els onze regidors com la secretaria
disposen ara d’un micròfon propi.

Treballs de manteniment de l’herba
artificial del camp de futbol

Centenari de la
Maria Palau Pellicer

Aquest mes d’octubre s’han realitzat treballs de
manteniment de l’herba artificial del camp de
futbol, que enguany compleix deu anys de la seva
instal·lació. A més, s’ha instal·lat una xarxa de
protecció darrera la porteria de futbol-7 més
propera al bar. A la pista poliesportiva també s’hi ha
col·locat una nova xarxa de protecció.

Canvi de titularitat dels
nínxols del cementiri
Els interessats en canviar de titular un nínxol del
cementiri, heu de presentar el títol del nínxol i la
petició signada a l’Ajuntament, on hi trobareu la
sol·licitud. El termini finalitza el 28 de febrer.

Reducció de la taxa del servei de
recollida domiciliària d’escombraries

Representants de tots els partits polítics de
l'Ajuntament de la Granada van visitar el passat
dimarts 15 d’octubre a la Maria Palau Pellicer per
felicitar-la en el dia del seu 100è aniversari. La
comitiva del consistori granadenc va fer entrega
d’un ram de roses a Palau per celebrar tal
efemèride.

Aquells jubilats que no cobrin en conjunt més del
salari mínim interprofessional, poden sol·licitar la
reducció de la taxa d’escombraries, justificant els
ingressos de tots els habitants de l’habitatge i
signant la petició que trobareu a l’Ajuntament. El
termini finalitza el 28 de febrer.

NOVEMBRE 2019

5

Butlletí Municipal

- Núm. 212

ECONOMIA

Èxit rotund del Tasta-La Granada
El passat dissabte 12 d’octubre, en el marc de la
Festa del Most, va tenir lloc la primera edició de la
mostra de gastronomia local Tasta-La Granada, que
va comptar amb una gran afluència de públic i una
gran acollida i valoració tan en els paradistes com
en els visitants.

Pons, Celler Cooperatiu de la Granada, Ferré i
Catasús, Maset del Lleó, Queviures Vives, Pastisseria
La Granada, Restaurant Sumoll, Tram Central i La
Vinya.
A més, per tal d'amenitzar la jornada, hi van haver
un total de tres actuacions de l’Escola de Música de
l’Alt Penedès, en un escenari preparat per a la
ocasió; així com activitats infantils que van permetre
als més petits trepitjar raïm com s’havia fet
antigament.

En total, es van vendre 300 tiquets de beguda i 240
de menjar, superant les expectatives inicials i
‘obligant’ a imprimir més tiquets dels previstos
durant la seva celebració per poder fer front a la
demanda existent.

Els encarregats de vendre els tiquets de la mostra
van ser els membres de l’entitat Dionysos de la
Granada.

La mostra va tenir una durada de quatre hores,
entre les 17 i les 21h a la recent inaugurada Plaça
de la Vila, al costat de l’Ajuntament, que va estar
plena de gom a gom durant tota la tarda amb la
presència de vilatans del nostre municipi i també
dels del voltant, que van poder conèixer així de
primera mà i enmig d’un ambient festiu i una
temperatura molt agradable els diferents productes
gastronòmics granadencs.

L’alcalde de la Granada Joan Cols valora “molt
positivament aquesta primera edició de la mostra” i
afegeix que “l’afluència de públic ha estat molt
bona durant tota la tarda i ha permès donar un nou
impuls tan a la pròpia Festa del Most com als
comerços locals, que s’han mostrat molt satisfets de
com s’ha desenvolupat la mostra”.

En aquesta edició inaugural, el Tasta-La Granada va
comptar amb la presència de cinc cellers i cinc
establiments locals, bona part dels quals van
exhaurir existències: CAP Colomé, Caves Miquel

NOVEMBRE 2019

Gràcies a l’èxit obtingut, queda garantida la seva
reedició en el marc de la Festa del Most, seguint
promocionant així el comerç local.
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URBANISME

Inaugurada la Plaça de la Vila
La Granada compta des d’aquest octubre amb un
nou emplaçament públic: la Plaça de la Vila,
construïda en el marc de les obres del carrer de
l’Estació i Doctor Cuscó, en un dels laterals de
l’Ajuntament.
El nom final de ‘Plaça de la Vila’ s’ha escollit per
davant del de ‘Plaça de l’Ajuntament’ per ser molt
més integrador i obert al que representa pel
municipi. Seguint en aquesta mateixa línia, es va
procedir a que la inauguració comptés amb la
presència dels representants de les entitats del
poble, fent que cada un d’ells tallés un tros de cinta
durant la inauguració oficial.
L’acte d’obertura es va celebrar el dissabte 12

continuació la tallada de cinta, balls de les entitats

d’octubre al migdia, en el marc de la Festa del Most.

per part de totes les entitats, actuació de la Coral La

Va començar amb una cercavila de les entitats

Ginesta i, finalment, un vermut popular per cloure

folklòriques entre el castell i la Plaça de la Vila. Un

l’acte.

cop allà, va tenir lloc el torn de parlaments; a

NOVEMBRE 2019
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L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

UNA PLAÇA DE L’ENTESA... UN ESPAI DE POBLE
La gran aposta de millora urbana que va plantejar
l’Entesa-AM és una realitat. La plaça de l’Ajuntament
és necessària per activitats culturals i socials. Molts
van criticar l’obra sense aportar-hi cap millora, al
contrari, sempre van destruir; i quines coses té la
vida que ara han inaugurat i lloat aquesta gran
millora. Properament, en un ple es debatran les
taxes municipals, els impostos que pagarem els
granadencs i granadenques l'any vinent. Demanem
una congelació, assumint des de les arques
municipals les taxes deficitàries. No oblidem que
l'Entesa-AM vàrem deixar més d'un milió d’euros a
les arques municipals. Estem en condicions de
congelar-les els pròxims quatre anys. NO volem
pujades d'impostos!

un Centre de Dia. Diem ‘no’ al ‘planxer de formigó’
al costat del Centre Cívic, no a un pavelló al costat
de la Casa de Cultura i, sobretot, no a obres per
ampliar l’Ajuntament. Amb aquests diners s’ha de
potenciar la millora de serveis a les persones.
El país està en el moment més delicat des que estem
en "democràcia", s'han de prendre decisions difícils i
lluitar perquè els condemnats injustament siguin
alliberats el més aviat possible. Exigim a tots els
governants que per dignitat abandonin interessos
personals i la lluita per les cadires i seguin a parlar. A
la Granada tenim al govern el PSC, partit que ha
recolzat el 155, omplert els carrers de Catalunya de
repressió i demostrat no ser prou valent per
entomar el problema català. Això sí, ha celebrat un
funeral d’Estat per treure el dictador Franco d’un lloc
públic i està al govern gràcies als regidors de JxC.

La Generalitat ha dotat als ajuntaments amb un nou
PUOSC. Demanem consensuar els projectes a fer
amb aquests diners: continuem apostant per la
millora urbana, arranjant la part de darrere del
Castell, millorar l’entrada a la piscina i, sobretot, fent

Entesa-Acord Municipal
Des de l’oposició treballem pel poble i pel país

DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL
Benvolguts/des
granadencs
i
granadenques,
acabada la Festa del Most, volem, en primer lloc,
donar les gràcies a les entitats i col·laboradors que
fan possible que aquesta festivitat esdevingui en
una realitat, any rere any. Hem volgut introduir
diversos canvis, potenciant-la així, d’una manera
significativa. Per això, des de l’equip de govern, vam
decidir crear la primera mostra gastronòmica “Tasta
-La Granada”. Aquesta mostra tenia un objectiu clar:
potenciar el nostre comerç local. Aquest no és
només important per l’economia del municipi, sinó
també per la creació de diverses relacions a
diferents nivells que creen un grau de convivència
important per tots els veïns/es. Estem molt satisfets
de l’acollida que va tenir la mostra, ja que va ser un
èxit rotund d’assistència i de consum. Aprofitem per
donar les gràcies a tots els assistents i a tots els
comerciants per les ganes i entusiasme mostrats.

nostra comarca i donar, d’aquesta manera, un
increment de la visibilitat dels nostres establiments.
Seguint amb el comerç de proximitat, intentarem
donar-li un impuls més de cara a la campanya de
Nadal. Per això, estem en converses amb tots els
comerciants per crear, amb la seva col·laboració, un
important lot de Nadal, en el que els comerciants hi
participaran aportant-hi els seus productes i tots els
clients d’aquests, amb el consum en els respectius
comerços, participaran en el sorteig d’aquest lot,
que tindrà lloc durant el mes de desembre. És una
altra iniciativa per dinamitzar l’economia local i
seguir enfortint els nostres comerciants.
A tenor del que s’ha exposat, i de cara a l’any vinent,
intentarem crear una campanya per seguir impulsant
el comerç local, conscienciant a la ciutadania de la
importància d’aquest per l’economia local.

De cara a les properes edicions, consolidarem
aquest esdeveniment per tal de que sigui notori a la

NOVEMBRE 2019
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L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

100 DIES DE GOVERN
Portem 100 dies de nou govern al nostre municipi.
En aquest temps hem reafirmat l'encert en el pacte
realitzat al nostre municipi per crear un Equip de
Govern ferm i amb actitud positiva, en posar en
marxa nous projectes, per fer de la Granada
una població modèlica i moderna en el nostre
entorn, tot i les envestides desafortunades
realitzades pel cap de l'oposició envers l'Equip de
Govern i en especial del nostre alcalde.

Tenim en marxa un estudi sobre la recollida
selectiva que ha de visionar la realitat del reciclatge
que realitzem i que, en un futur, a l'igual que
d’altres municipis, ens portarà a millorar aquesta
recollida amb la implantació del porta a porta.

Nous projectes i estudis en marxa s'estan treballant
per millorar el nostre dia a dia, i amb la visió de futur
de millorar la Granada.

Que tots sentim goig i gaudim de la Granada!

La bona sintonia de l'Equip de Govern ens dona ales
per seguir treballant pel nostre municipi, unint
esforços amb un objectiu comú:

PSC La Granada
lagranada@socialistes.cat

La Festa del Most, un mirall d'aquesta nova manera
d'actuar, amb l'èxit de la mostra "Tasta-La Granada"
que posa de manifest les noves idees per
promocionar el nostre comerç i per reactivar les
activitats que es realitzen als nostres carrers durant
aquesta.

Organigrama de l’Ajuntament de la Granada 2019-2023
EQUIP DE GOVERN
Joan Cols Canals
Alcalde
Regidor d’Urbanisme i d’Obres i Serveis

Ricard Montané Bonilla
Regidor de Governació i de Comunicació i
Noves Tecnologies

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

Josep Pol Casany Domènech
Regidor d’Esports i d’Hisenda i Promoció
Econòmica
Cristina García Nieto
Regidora de Joventut i de Cultura, Festes i
Turisme

Beatriz Casillas Moreno
2a tinent d’alcalde
Regidora d’Ensenyament i de Recursos Humans

REGIDORS/ES A L’OPOSICIÓ
Joan Amat Domènech

Xavier Ciércoles Llusià

Mercè Villar Pausas

Gemma Casañas Rodas

Roser Marrugat Via

NOVEMBRE 2019
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ESPAI MÈDIC

Donar sang de forma periòdica és una de les
millors formes d’ajudar altruísticament als demés i
una aportació a l’abast de la majoria de tots
nosaltres.
Amb aquest article volem manifestar la
importància de donar sang per poder disposar de
reserves adequades i preparades per poder salvar
vides humanes i reconèixer la col·laboració de les
persones que, de forma altruista i voluntària,
esdevenen donants habituals i encoratjar a
aquelles que encara no ho han fet.
La sang és un recurs necessari en innumerables
intervencions quirúrgiques, en situacions
d’emergència i en diferents fases d’atenció
materna i perinatal. El fet de tenir disponibles
reserves suficients de manera immediata pot
suposar la supervivència de molts malalts i
l’augment de l’esperança i la qualitat de vida
d’altres persones. La sang no es pot fabricar
artificialment, per això és vital que es puguin
garantir les necessitats en el sistema de salut del
nostre país. Es tracta de tenir un banc de sang
eficaç basat en les donacions voluntàries quotidianes i altruistes dels ciutadans.

sanguini calculat segons el pes corporal de
la persona. Com que les bosses de sang
utilitzades contenen 450cc., amb un pes
menor aquesta quantitat supera el
percentatge de sang recomanat per a
l’extracció.

La sang és l’element més valuós per la vida: una
sola unitat pot dividir-se en diversos components i
administrar-se per separat a diferents pacients per
cobrir les seves necessitats. El gran inconvenient és
que la sang té data de caducitat i donat que la
necessitat de sang és constant, les donacions
també han de ser-ho.

•

•

S’ha de complir un interval mínim de 2
mesos entre donacions de sang. Els homes
poden realitzar un màxim de 4 donacions a
l’any i les dones un màxim de 3 (per la
pèrdua que ja es pateix durant els períodes
de menstruació).

En la darrera donació de sang al nostre municipi,
on periòdicament se’n realitzen al consultori
mèdic, hi van haver un total de 28 persones que es
van oferir com a donants, de les quals 26 complien
les condicions necessàries i van poder fer-ho.
Encoratgem a tothom a ser donant de sang per
tots els motius exposats en aquest article i
augmentar el nombre de donants en la propera
capta a la Granada.

Tenir entre 18 i 65 anys. Excepcionalment, els
majors de 60 anys que donen per primera
vegada i els majors de 65 poden donar sang
amb un permís exprés del seu metge.

CUS, Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat.
Salut, Consum i Alimentació

Pesar més de 50 kg. La quantitat de sang
extreta no ha de superar el 13% del volum

NOVEMBRE 2019

La pressió arterial i el pols han de trobar-se
dins dels límits adequats en el moment de
l’extracció.

Prop de 30 donants en la darrera capta

Com s’ha de donar sang i cada quant de temps
s'ha de fer?
S’han de complir alguns requisits senzills i tenir el
vistiplau d’un metge, que farà una valoració
després que el donant hagi emplenat un
qüestionari:
•

•

10

Butlletí Municipal

- Núm. 212

EL BATEC DEL POBLE

Els Gegants busquen renovar-se

Richard Martin, finalista al Juan Francés

Concert de música ‘vintage’

NOVEMBRE 2019

11

Butlletí Municipal

- Núm. 212

EL BATEC DEL POBLE

Granadencs pel món: Xavier Casanovas
Em dic Xavier Casanovas, tinc 30 anys i
actualment em trobo a l’altre punta del món, a la
ciutat de Melbourne (Austràlia) ben lluny i ben
diferent de la Granada, el meu poble de tota la
vida on he viscut des de que era petit.
A dia d’avui estic vivint a Oceania, però la meva
relació amb aquest continent va començar fa tres
anys, el 2016, quan vaig anar a Austràlia per primer
cop de vacances i ignorava completament que en
un futur hi tornaria per viure-hi una bona
temporada.
Durant aquest viatge, un cop allà, vaig adonar-me
dels problemes que em suposava no saber gens
d’anglès, així que quan vaig tornar, una de les
primeres coses que vaig fer va ser apuntar-me a
classes d’aquest idioma, ja que creia que era
necessari per poder tenir un millor futur sobretot a
nivell laboral.

cuines de diferents països, els parcs nacionals que
hi ha i intento veure la vida salvatge molt present
al país. M’agraden molt les muntanyes i trobo a
faltar Montserrat i els Pirineus.

En tot cas, tot i la bona voluntat que posava en
l’estudi d’aquest nou idioma, veia que no en tenia
prou per aprendre’l com és degut, havia de fer
alguna cosa més, deixar-me anar.

Una de les intencions que tinc de cara al nou any
2020 és començar a viatjar per la zona i veure de
primera mà els taurons blancs, molt populars aquí,
passant per l’illa de Tasmània, geogràficament
propera a Melbourne; i també anar al país veí de
Nova Zelanda.

Així que tres anys després del meu període
vacacional a Austràlia, tornava a fer les maletes per
desplaçar-me a aquest gran país del continent
oceànic, però en aquesta ocasió la visita era per un
motiu ben diferent i la seva durada també. Vaig
decidir anar a Melbourne, una ciutat multicultural
situada al sud-est del país i que és famosa, entre
altres coses, per acollir cada any l’Open d’Austràlia
de tennis, el primer dels quatre grand slams de la
temporada que configuren el circuit professional
d’aquest esport.

Durant la meva estada, una de les coses que més
m’ha sorprès a nivell laboral, és que es fan moltes
menys hores a la cuina que a Catalunya i que està
molt més ben valorat.
En quan al dia a dia, un altre dels fets a destacar és
que el clima canvia de manera molt ràpida, tant
que fins i tot pots arribar a tenir la sensació de
passar per les quatre estacions en només
vint-i-quatre hores.

Un cop instal·lat vaig començar a treballar durant
les tardes i a estudiar al matí, sent afortunat en què
només arribar ja vaig aconseguir feina de cuiner en
un dels millors restaurants de la zona, on
l’especialitat és la cuina tradicional catalana
passada pel tamís.

En canvi, una de els coses que no m’agrada gaire
és el transport públic, ja que cada dues setmanes
tallen vies i et fan anar malament, a part del seu
elevat preu, que és caríssim, costa 148 auds al mes.
Val a dir que al centre de la ciutat hi ha un tram
que sí que és gratuït, però malauradament per
aquest mateix motiu no s’hi cap perquè va molt ple
i resulta molt més còmode acabar fent-ho a peu.

Actualment ja fa més de mig any que estic vivint a
Melbourne i la veritat és que entre la feina i els
estudis no tinc gaire temps lliure, però sempre que
tinc disponibilitat ho aprofito per visitar cellers,

NOVEMBRE 2019

12

Butlletí Municipal

- Núm. 212

EL BATEC DEL POBLE

Nou projecte pedagògic a la Llar
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L’Estanc celebra el seu centenari
Un dels establiments més emblemàtics de la
Granada arriba enguany al centenari de la seva
obertura. Estem parlant de Queviures Vives,
popularment conegut com ‘l’Estanc’ i que ja fa 100
anys que obre les portes a la clientela al carrer Sant
Joan, antigament carrer d’Enric Prat de la Riba,
davant una plaça que, precisament per la presència
d’aquest comerç, sovint se l’anomena ‘la Plaça de
l’Estanc’.

Inicialment, el comerç era conegut com ‘la Fassina
del Domingo’ en referència al nom del propietari
que hi havia que, prèviament, també en el mateix
emplaçament, es dedicava al negoci dels vins i que
formava part de la família Montserrat de Vilafranca
del Penedès.

Maria (1908-1996) i la Carme (1910-1999), a qui
podem veure amb els seus pares en la fotografia
inferior de la dreta.
L’any 1930 en Domingo Vives Ferret entrà a formar
part de la família, en casar-se amb la Maria i, el
1936, tingueren en Josep qui, als seus 83 anys
encara podem trobar activament a l’establiment
disposat a donar un cop de mà pel que faci falta.

L’any 1962, en Josep es casà amb la Maria Dolors
Puig, amb qui tingueren tres fills: el Domingo, la
Carme i la Cecília, que segueix al capdavant del
negoci. Des de fa uns anys, Queviures Vives
compta amb un altre establiment a la Granada,
ubicat en aquest cas al carrer de la Plana.
L’any 1919, el matrimoni format per Cristóbal Bas i
Raventós (1877-1955) i Elisa Puig Ventura (18751962), va ser l’encarregat d’iniciar el negoci que ha
perdurat fins els nostres dies. Els podem veure a la
fotografia superior de la dreta d’aquest article.

La imatge del mig de l’article correspon a una
fotografia de la façana de l’any 1969. A la
contraportada d’aquest butlletí, en l’espai ’El Marc
d’un temps’, n’hi trobareu dues més.

Aleshores, desaparegué el nom de l’antic
propietari, però es continuà coneixent com ‘La
Fassina’, fins que amb el pas del temps i amb els
canvis generacionals ha acabat sent conegut com
‘l’Estanc’.
Des d’aquell primer moment, el negoci s’ha
mantingut en mans de la mateixa família, que s’ha
encarregat de fer-lo créixer i donar-li continuïtat a
base de treball, esforç i dedicació. Les primeres en
fer tal continuïtat al projecte de l’Estanc i del petit
comerç foren les dues filles del Cristóbal i l’Elisa: la
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Avis i àvies a l’escola

Les festes de l’AMPA a la tardor

NOVEMBRE 2019
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Quan l’escola es converteix en família
Ara fa 7 anys, com cada inici de curs escolar, vaig
entrar a veure quina escola m’havia tocat i quan ho
vaig veure vaig deixar anar un crit: La Granada?
Com podia ser que em fessin anar a Andalusia si jo
no ho havia escollit? Per sort, Google Maps em va
confirmar que la meva ignorància geogràfica era
bastant greu...

reflexions, ulleres amb què mirar el món...
Tot mestre que posa un peu allí es transforma,
creix i millora com a ésser humà.
Gràcies, gràcies i gràcies, per SER amb majúscules.
I gràcies a tots i totes les mestres que formeu i heu
format part de l’ADN de l’escola, perquè he après
molt de tots i totes vosaltres, sobretot a cooperar i
a aprendre allò de “si vols arribar lluny, camina
acompanyat”. Us deixeu la pell per l’escola cada
dia, creieu en ella, i feu que els més petits vibrin i
s’emocionin aprenent, gaudint i estimant el món
que els envolta per fer d’ell un lloc millor.

Recordo com si fos avui el dia que vaig entrar per
primer cop a l’escola. Era ple juliol i m’hi vaig
presentar per fer un primer apropament. Només
em va caldre un instant per adonar-me que era
diferent... No ho sé explicar, ja es respirava
confiança, optimisme, alegria, amistat, tendresa,
diversió, compromís...
Avui, puc afirmar que no m’equivocava, aquesta és
molt més que una escola. Com sinó hauria fet cada
dia 120km entre pujades i baixades?

Gràcies també al Joan de l’EAP, inspectors, al Lluís,
a les monitores de menjador i extraescolars, a la
Isa, a la Lupe i al Ferran i la resta de l’equip de
neteja, a la brigada, al bibliobús, a l’AMPA, a
l’Ajuntament, als Serveis Socials, als Solidaris, al
Casal de la Gent Gran i resta d’entitats... perquè tot
el que feu és indispensable per tirar endavant
aquest projecte de vida.

L’Escola Jacint Verdaguer és un espai que t’acull,
que et considera un membre de la família més amb
veu i vot des del minut zero, deixant clar que això
de les jerarquies aquí no funciona tal i com ho
coneixem.

Gràcies a tots els fantàstics nens i nenes que
formen i han format part de l’escola perquè
sempre us hi heu implicat sempre amb el cor a les
mans, confiant i amb uns ulls plens d’il·lusió i de
vida.

L’Equip de Gestió, que no directiu, és el nom amb
què les responsables signen cada correu, una
nomenclatura que deixa palesa una humilitat
inusual i única.
Tres professionals, tres ‘súper-nenes’ (com alguns
les anomenem amorosament) que vetllen per fer
allò tan oblidat de fer escola. Constantment miren
perquè tot el claustre se senti part activa i
implicada, no només de la seva aula, sinó de
projectes que impliquin a tots els infants, a les
famílies, al poble, a la societat i al món! Perquè
tenen clar que és així com s’aprèn, com es
transmet passió i com s’arriba al més fons del cor
dels més petits. És el que arriba al cor el que
perdura fins al final dels nostres dies.

Gràcies també a totes les famílies per ser tan
col·laboradores i per haver-nos donat la mà en tot
moment, donant força a allò de “cal tota la tribu
per educar”.

Aquest és un escrit d’agraïment, d’admiració i
d’amor, perquè m’heu permès créixer, m’heu donat
ales per fer volar la meva creativitat i m’heu regalat
arrels per crear una segona família. Jo ja no sóc el
mateix que fa set estius us visitava, perquè m’heu
ajudat a ampliar les meves inquietuds, passions,

PD: Seguiu donant-li corda a la lectura, és el millor
regal.

NOVEMBRE 2019

Fer escola és un gran projecte i tots vosaltres ho
feu dia a dia amb la millor de les energies. L’escola
sou tots!
Per sempre al meu cor,
Albert Periche Verdiell

El Pispallibres us està observant! ;)
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Cols i Calomardo guanyen la ‘Crono’

Una campiona del món al PA La Granada
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Per Ramon Cuscó Vallès

Tot això passava abans...
El Centre Parroquial
La necessitat d’un Centre Parroquial –anomenat primerament Centre Catequístic- va venir donada,
entre altres raons, pel buit que en l’època dels anys quaranta patia la mainada quant a mitjans
d’esbarjo, sobretot els diumenge.
Abans que s’edifiqués el centre junt amb la rectoria, es feia cinema els diumenges a l’anomenat ‘quarto’
de les cadires, una dependència petita situada on actualment hi ha la Sala Nova i a la qual s’accedia per
una porta propera a l’actual. En aquella habitació, després de la tradicional sessió de catecisme, eren
col·locats els bancs per acomodar els infants i adolescents del poble.
En aquella època de postguerra la televisió encara no existia i quedava únicament el recurs del teatre,
fet en esforç pels afeccionats locals, o bé el cinema. Per tant, el Centre Parroquial naixia amb l’afany de
facilitar esplai els festius a la tarda, especialment a l’hivern.
Del ‘quarto’ de les cadires es passà a l’anomenada aula de pàrvuls de les escoles nacionals, amb
algunes sessions no gaire afortunades per la qualitat de l’equip i de les cintes.
Fou doncs a l’any 1946 quan es va excedir, mitjançant un contracte de lloguer, al local que havia estat
públic bastants anys enrere i també escola nacional de nens, situat al carrer de Sant Joan, dessota del
que també havia estat cafè fins a la guerra civil. Donades les circumstàncies de l’època, calgué
inscriure’l com a dependència de la Parròquia amb el nom de Centre Parroquial Catequístic. Fou una
època d’activitats variades que es podien resumir en teatre, actuacions d’àmbit comarcal i reunions.
El Centre esdevingué un lloc d’esbarjo juvenil, més que infantil. Pel que fa al teatre, cal dir que
mitjançant les corresponents obres de reforma, es reobrí l’escenari de l’esmentat local del carrer de
Sant Joan, s’hi féu una modesta instal·lació de llums i sopor de decorats on s’hi van fer una bona
quantitat de representacions, fruit de l’esforç del jovent, la majoria dels quals ja són avis.
Amb la construcció de l’actual rectoria, inaugurada el 1963, es deixa l’anterior emplaçament i es
trasllada al Centre al lloc que actualment ocupa. En aquest nou local s’instal·là un equip de projecció de
cinema, sufragat en part per diverses aportacions i el sorteig d’una motocicleta.
Posteriorment es procedí a l’ampliació del local, duplicant l’aforament i habilitant la part superior de la
Sala Nova. Cal remarcar que del Centre nasqueren diverses activitats vinculades a la parròquia com el
teatre, moviment infantil i d’altres.
Continuarà al proper butlletí...
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Campionat familiar de bitlles catalanes

#MovimentJove

El diumenge 13 d’octubre de 2019, dins dels actes
de la Festa del Most de la Granada, va tenir lloc a
les 10 del matí el campionat familiar de bitlles
catalanes als jardins de la Casa de Cultura. Van
participar-hi un total de 37 persones entre grans i
petits. Les classificacions van quedar de la següent
manera:

El Servei de Joventut de la Granada presenta
canvis, vol ser un espai per al jovent on es
construeixi a través de les vostres idees i
propostes. Aquest nou #MovimentJove l’hem
de crear entre totes i tots. Podeu trobar el
servei obert els dilluns i dimecres de 4 a 8 de la
tarda, al Centre Cívic.

Categoria masculina

Podeu seguir-ne l'activitat a les xarxes socials:
Facebook: Joventut La Granada.
Instagram: @dinamolagranada.

1. Pere F. (Santa Fe del Penedès)
2. Florentino G. (La Granada)
3. Francesc F. (La Granada), Josep T. (El Pla del
Penedès) i Joaquim C. (El Pla del Penedès)

El Servei Jove treballa de manera coordinada
amb el servei Comarcal de Joventut (DINAMO),
del qual podeu trobar informació a
www.dinamo.cat, o bé preguntant a la persona
de referència del Servei, la Gisela. A través
d'aquest servei comarcal podeu rebre
assessorament personalitzat sobre mobilitat
internacional, dubtes professionals o acadèmics,
gènere, salut i moltes més coses. Per a
assessoraments acadèmics, podeu contactar via
whatsapp a la Carla Ros al 620 386 542, o
trucant al 93 890 00 00 ext.200.

Categoria femenina
1. Montserrat P. (El Pla del Penedès)
2. Lourdes G. (Santa Fe del Penedès)
3. Claudina C. (La Granada)
En la categoria infantil tots els vuit participants van
ser obsequiats amb un premi.

Què oferim?
- Suport acadèmic: Per a joves de 6è a 4t d'ESO.
Els dimarts i dijous, de 17h a 18.30h, comptem
amb el suport d'una monitora (la Maria), que fa
un seguiment i dóna suport als alumnes. Les
inscripcions segueixen obertes ja que encara hi
ha places disponibles, només cal contactar al
628264482. Preu simbòlic: 20€ trimestrals.

- Activitats i/o tallers: Les temàtiques sempre
intenten donar resposta a una motivació dels
joves; si hi ha ganes de fer-ne alguna, contacteu
amb aquest servei per fer-la possible. Durant els
pròxims mesos sortiran activitats relacionades
amb esport, territori/entorn i vocació, que van
ser les més votades en una enquesta recent.

En marxa els quatre tallers
Aquest mes d'octubre s'han posat en marxa els
quatre tallers previstos per al curs 2019-20. Són tots
els següents: taller d'informàtica, de treballs
manuals, gimnàstica de manteniment i
d'estimulació cognitiva.

Més informació: CENTRE CÍVIC DE LA GRANADA
Horari d’atenció al públic:: dilluns i dimecres de 16h a 20h.
També podeu contactar per whatsapp al telèfon 628.264.482

Més informació: CASAL DE LA GENT GRAN
CASA DE CULTURA, c/ Dr. Cuscó, 9 · 93 897 44 87
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’L’ESTANC’
La imatge superior correspon a l’any 1950.
La imatge inferior correspon a l’any 1981, quan tingué lloc una renovació i
pintat de la façana

