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Gràcies per aquesta Festa Major 

des de l’alcaldia 

Benvolguts/des granadencs/ques, 

 

Vull mostrar-vos el meu profund agraïment a tots i cadascun de vosaltres per haver 

fet possible una vegada més la Festa Major. 

 

M’agradaria iniciar aquesta petita mostra de gratitud a totes les entitats i ciutadans, 

fent referència a algunes de les explicacions que el pregoner d’enguany, en Joan 

Anton Alòs i Olivé comentà en la seva nostàlgica i inspiradora exposició. 

 

Inicialment la Festa Major es feia coincidir, independentment del dia en que       

caigués, amb el sant del patró del municipi, Sant Cristòfol. En l’època, la gent del 

poble deixava de banda la feina i vivien intensament, amb família i al carrer la festa 

del sant patró. Tanmateix, en l’actualitat les festes es fan coincidir amb el segon cap 

de setmana de juliol per a que tots els ciutadans puguin participar-hi. 

 

El que vull expressar amb aquesta reflexió, és que la Festa Major ha de ser una festa 

del poble i pel poble en la que tots puguem formar-ne part, ja que són els dies en 

què les granadenques i granadencs celebrem, amb orgull, que vivim a La Granada. 

 

Suposo que com a molts de vosaltres, un sentiment nostàlgic em va envair en   

veure les diapositives i em va fer reviure emocions, records i persones que      

malauradament ja no ens acompanyen. 

 

En el meu cas, aquests dies de Festa Major m’han permès reunir-me amb família, 

amics i retrobar vells coneguts. Doncs bé, crec que malgrat les presses del ritme de 

vida actual, la Festa Major és un espai de trobada per compartir i gaudir amb els 

nostres veïns. 

 

El que només espero, és que si d’aquí uns anys un nou pregoner mostra imatges 

de la Festa Major del 2019, els assistents ens recordin amb la mateixa estima que 

ho hem fet nosaltres. 

 

Moltes gràcies a tots per aquesta Festa Major. 

El vostre alcalde,  

Joan Cols i Canals 
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BANY NOCTURN 

Piscina municipal 

Dissabte, 9 d’agost 

 

 

TRADICIONAL BOTIFARRADA PER LA DIADA 

NACIONAL DE CATALUNYA 

Plaça de la Independència 

Data de setembre per concretar 

 

 

FESTA DEL MOST 

De l’11 al 13 d’octubre 

 

 

TRAVESSA A PEU 

LA GRANADA-MONTSERRAT 

Sortida des del Centre Cívic 

Dissabte, 26 d’octubre 

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 

93 897 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 
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Des del passat 1 de juliol i fins el proper 30 de    

setembre, el consultori mèdic de la Granada es    

regeix per l’horari d’estiu. Així doncs, el centre    

sanitari està obert els dilluns, dijous i divendres de 8 

a 15h i els dimarts d’11 a 15h.  

 

Per programar visites es pot contactar al telèfon 

93.326.89.01. 

El consultori mèdic canvia l’horari 

durant l’estiu 

A partir de l’1 d’agost i fins al 15 de desembre els 

propietaris d’habitatges que els lloguin mitjançant 

la Borsa de Lloguer de l’Alt Penedès, podran 

sol·licitar un ajut per a despeses relacionades amb 

el seu habitatge. 

 

Trobareu tota la informació de la Borsa de lloguer 

d’habitatges de l’Alt Penedès al web del Consell 

Comarcal de l’Alt Penedès i l’enllaç per accedir-hi al 

web de l’Ajuntament de la Granada.  

Ajuts pels propietaris d’habitatge de 

la borsa de lloguer de l’Alt Penedès  

El passat mes de maig la Diputació de Barcelona va 

fer entrega a l’Ajuntament del perfil climàtic de la 

Granada. L'objectiu del document és reduir les 

emissions de gasos d'efecte hivernacle del nostre 

municipi en un 23,68% per a l'any 2020. 

 La Diputació entrega el perfil       

climàtic de la Granada  

L’Organisme de Gestió Tributària ha posat en marxa 

un nou servei de cita prèvia a tota la seva xarxa  

d’oficines, per a la majoria de tràmits i consultes 

que habitualment requereixen els contribuents dels 

municipis i altres ens públics que han delegat les 

funcions de gestió i/o recaptació dels seus          

ingressos públics a la Diputació de Barcelona. 

 

Per fer la cita prèvia a l’Organisme de Gestió      

Tributària, heu d’accedir a l’adreça orgt.cat/cites o 

bé contactant al telèfon 93.202.98.02. 

Nou servei de cita prèvia de        

l’Organisme de Gestió Tributària  

Propers dies de recollida de voluminosos: 24   

d’agost, 28 de setembre i 26 d’octubre 

La llar municipal d'infants el Cuc ha iniciat una  

campanya de recollida de joguines de fusta, metall i 

roba amb l'objectiu de suprimir els plàstics en la 

metodologia del centre en el proper curs.  

 

Si teniu joguines d'aquest tipus en bon estat, les 

podeu portar a l'Ajuntament en horari de 9 a 14h 

fins el dimecres 14 d'agost. 

Recollida de joguines de fusta,     

metall i roba a la llar d’infants  
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Atesa la necessitat manifesta que presentava el  

servei de recollida d’escombraries al nostre         

municipi, s’ha ampliat en un dia més durant els  

mesos de juliol i agost. Un cop finalitzi l’estiu       

valorarem si és necessari aplicar aquesta mesura 

també als mesos de tardor. Paral·lelament, hem  

demanat a la Mancomunitat Penedès-Garraf, un 

estudi per  millorar, si s’escau, l’actual sistema de 

recollida   selectiva. 

Ampliació del servei de  

recollida d’escombraries  

A principis del mes de juliol van finalitzar les obres 

d'adequació del carrer de l’Estació, obrint novament 

al trànsit la via més important del nostre poble i 

permetent que s’hi desenvolupessin actes de la   

Festa Major com la cercavila, el correfoc o la diada 

castellera. Actualment les obres continuen al carrer 

Doctor Cuscó, on hi ha prevista la construcció de la 

futura plaça de l’Ajuntament.  

Finalitzen les obres al carrer           

de l’Estació 

Les xarxes socials de l’Ajuntament de la Granada 

segueixen augmentant dia a dia el seu nombre de 

seguidors. Posades en funcionament a principis de 

l’any 2016, permeten seguir tota l’actualitat del  

nostre municipi.  

 

A dia d’avui, el perfil d’Instagram és el que més  

seguidors té, havent sobrepassat els 700 fans (704 

al trancament d’aquesta edició); seguit del de     

Facebook (594), Twitter (483) i Telegram (32).  

El perfil d’Instagram de  

l’Ajuntament supera els 700 fans  

En el mes de maig van tenir lloc treballs de         

reparació de les goteres de la Casa de Cultura. Les 

tasques incloïen l'aïllament i la impermeabilització 

del sostre per tenir més confort a l'espai del Casal 

de la Gent Gran.  

Reparació de les goteres de  

la Casa de Cultura  

Durant les darreres setmanes s’ha dut a terme    

l'arranjament del camí del Pou Major, que ha      

suposat l’asfaltat d’aquesta via. L’obra ha estat   

subvencionada pel programa de millora de camins 

de la Diputació de Barcelona. 

Arranjament del camí  

del Pou Major 

La plaça de la Independència compta des de finals 

de maig amb un espai on poder practicar Street 

Workout. Durant les primeres setmanes després de 

la seva construcció hi ha hagut una constant      

afluència de practicants d’aquesta modalitat de 

lleure esportiu.  

Espai de Street Workout a la  

Plaça de la Independència 
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POLÍTICA 

Comicis municipals, generals i europeus 

En el termini d’un mes hi ha hagut tres comicis en 

què els granadencs i granadenques han pogut  

exercir el seu dret a vot. El més destacable al nostre 

municipi foren les eleccions municipals del 26 de 

maig, mateix dia en què també es podia votar a les 

europees. Un mes abans, el 28 d’abril, van tenir lloc 

les eleccions generals. 

 

Totes dues jornades es van desenvolupar sense cap 

tipus d’incident i amb absoluta concòrdia a la Sala 1 

d’octubre del Centre  Cívic, on hi havia les urnes per 

votar. La màxima expectació fou durant el recompte 

electoral de les eleccions municipals, en què la sala 

estava plena de gom a gom per presenciar el 

desenllaç dels comicis.  

Eleccions municipals 

Eleccions generals Eleccions europees 
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El dissabte 15 de juny al migdia va tenir lloc la    

constitució del nou ajuntament sorgit de les       

eleccions municipals del 26 de maig. 

Joan Cols i Canals, candidat de Junts per la Granada, 

fou escollit alcalde gràcies als cinc vots dels regidors 

del seu partit i el suport del regidor del PSC, Jordà 

Jaime i Ortiz; superant així els cinc vots dels regidors 

de l’Entesa-Acord Municipal al seu candidat, Joan 

Amat i Domènech. 

Cols ja havia estat alcalde de la Granada durant sis 

anys entre el 2007 i el 2015. 

 

 

 

Joan Cols, nou alcalde de la Granada 

Joan Cols Canals 

Alcalde  

Regidor d’Urbanisme i d’Obres i Serveis 

 

Jordà Jaime Ortiz 

1r tinent d’alcalde 

Regidor de Benestar Social i de Sanitat i Medi  

Ambient 

 

Beatriz Casillas Moreno 

Regidora d’Ensenyament i de Recursos Humans 
 

 
Joan Amat Domènech 
 
Mercè Villar Pausas 
 
Roser Marrugat Via 
 
 
 
 
 

Ricard Montané Bonilla 

Regidor de Governació i de Comunicació i   

Noves Tecnologies 

 

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 
 
 

 
Xavier Ciércoles Llusià 
 
Gemma Casañas Rodas 
 
 
 
 
 
 

 EQUIP DE GOVERN 

Ajuntament de la Granada 

Organigrama 2019-2023 

  REGIDORS/ES A L’OPOSICIÓ 
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Benvolguts granadencs i granadenques, un cop  

passades les eleccions municipals i havent estat la 

força més votada, en primer lloc us volem donar les 

gràcies per la vostra confiança. La nostra voluntat, 

en tot moment, ha estat poder fer un pacte que  

recollís la voluntat majoritària dels electors          

expressada a les urnes; per aquest motiu just 

l´endemà dels comicis es va oferir formar un govern 

d´unitat a la segona força resultant de les eleccions, 

Junts per la Granada, en el que s´oferia un govern 

amb una alcaldia compartida de dos anys per a cada 

una de les forces. Pacte que van rebutjar            

pràcticament sense entrar en el fons dels temes 

d´interès pel municipi, preferint-ne un altre 

d´antinatural en el que es deixa fora del govern a la 

força que ha guanyat les eleccions.  

  

Atesa la situació, ens veiem amb el deure moral de 

posar en valor la tasca realitzada durant el mandat 

anterior en el que recentment han pogut           

apreciar-se’n els fruits. Parlem del POUM, que ha 

estat aprovat recentment per la comissió            

d’Urbanisme, de les obres del carrer de l’Estació, de 

la pavimentació del camí del Pou Major o de       

l’adjudicació a l’empresa que a més de fer el      

manteniment de l’enllumenat públic també        

substituirà per LED l’enllumenat que queda pendent.   

 

Sense oblidar-nos de la Festa Major que acabem de 

gaudir, amb nombrosos i lluïts actes i una gran   

afluència de públic que fan que any rere any sigui 

tot un èxit. I tot això acompanyat d´uns moments de 

calma ciutadana fins avui dia, fruit d´un treball intens 

en seguretat ciutadana a diferents nivells i amb   

diferents institucions. 

 

L´Entesa-AM, seguirem treballant com fins ara, amb 

responsabilitat, honestedat i constància al servei del 

nostre municipi i la seva gent.  

 

Entesa-Acord Municipal 

Sempre al servei de la Granada 

POSAR EN VALOR LA TASCA REALITZADA 

Benvolguts/des granadencs/ques, fa només un mes i 

mig que el nostre grup va entrar a formar part de 

l’equip de govern i estem molt satisfets d’aquest 

inici de legislatura. Tanmateix, denunciem que en 

algunes regidories no hi ha hagut el traspàs         

necessari de l’anterior equip de govern cap a      

nosaltres. 

 

Hem iniciat converses amb la Diputació i hem      

encarregat l’elaboració dels estudis pertinents      

referents al pavelló i al centre de dia. També hem 

ampliat el servei de recollida de residus durant els 

mesos de juliol i agost, passant a tenir un dia més a 

la setmana. 

 

Només començar, però, ens vam centrar amb la   

nostra Festa Major, en la que vam considerar      

adequat no experimentar canvis d’última hora i   

recolzar el treball fet per l’anterior equip de govern. 

Només vam creure lògic, ubicar les atraccions a   

l’esplanada del Centre Cívic, fent ús del sentit comú. 

Valorem molt positivament aquesta Festa Major i 

només podem donar les infinites gràcies a totes les 

entitats i persones col·laboradores per tal que els 

dies més esperats de l’any fossin un èxit rotund. 

Sense aquesta participació altruista no seria possible 

aquesta festivitat. 

 

Amb la reunió post-Festa Major amb totes les     

entitats, vam valorar tots els actes i estudiarem els 

canvis oportuns de cara als anys vinents per tal que 

la propera Festa Major sigui encara millor. 

 

Dit això, us desitgem unes bones vacances! 

 

Junts per La Granada 

JUNTS, HO HEM FET POSSIBLE 
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L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 

 

INCIVISME, INSEGURETAT CIUTADANA I ELECCIONS MUNICIPALS 

MOLTA FEINA A REALITZAR! 

Un cop començada la nova legislatura i amb la tasca 

important de portar a bon port les carteres de 

Benestar Social, Sanitat i Medi Ambient amb        

polítiques socials i de respecte i protecció del medi 

ambient, comencem a treballar per millorar el dia a 

dia del nostre municipi. 

 

Nous reptes i molta il·lusió per treballar pels nostres 

ciutadans i ciutadanes, amb especial atenció en els 

que més pateixen al nostre municipi. Campanyes 

d'integració, campanyes de foment del treball,    

ajudes en casos extrems, tota aportació ciutadana i 

de les institucions són vitals per apaivagar aquests 

problemes socials. 

 

Molta feina a fer i especial atenció també en el    

respecte del medi ambient. Des de fa molt de temps 

estem observant una baixada en la intensitat, en el 

fet tan important com és el reciclatge de les        

deixalles que generem com a ciutadans. 

 

Es poden ampliar els dies de recollida, canviar els 

contenidors de lloc o posar-ne més, però si no    

tenim cultura de reciclatge, aquestes actuacions no 

serveixen de res i comporten més cost per tots a 

l'hora de gestionar la recollida de residus al nostre 

municipi. 

 

Si volem lluitar contra el canvi climàtic, tots i hem 

d'aportar el nostre granet de sorra, reciclant        

correctament les nostres deixalles. 

 

Volem un futur verd i sostenible i tots hi hem 

de participar. 

 

 

     PSC La Granada 

lagranada@socialistes.cat 
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PLE MUNICIPAL (RESUM) 30/octubre/2018 
Acords del ple municipal ordinari 

El Ple va aprovar:  

 

- L’acta de la sessió especials de diversos trams de carrers, per 6 vots a favor. 5 d’EPM i 1 del PSC-CP i 3 abs-

tencions. 

- La relació de decrets d’Alcaldia del número 63 al 72 de l’any 2018. 

US RECORDEM QUE  

Els plens són oberts a la ciutadania. 

El text íntegre de les actes dels plens es pot consultar al web de l’Ajuntament o bé al tauler d’anuncis. 

PLE MUNICIPAL (RESUM) 13/desembre/2018 
Acords del ple municipal ordinari 

El Ple va aprovar:  

 

- L’acta de la sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2018. 

- L’adjudicació de les facilitat el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria. 

- La relació de decrets d’Alcaldia del número 73 al 74 de l’any 2018. 
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ESPAI MÈDIC 

En el que portem transcorregut d’estiu hi ha hagut 

episodis d’onada de calor que podrien repetir-se 

en les properes setmanes. A continuació disposeu 

de diversos consells en cas d’haver-hi una situació 

d’aquestes característiques: 

 

A casa 

• Controleu la temperatura. 

• Durant el dia, tanqueu les persianes de les      

finestres on toca el sol. 

• A la nit, obriu les finestres de casa per             

refrescar-la. 

• Estigueu-vos a les habitacions més fresques. 

• Recorreu a algun tipus de climatització 

(ventiladors, aire condicionat). Si no en teniu, 

mireu de passar com a mínim dues hores al 

dia en llocs climatitzats (centres comercials, 

cinemes, etc.). 

• Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles  

mullades amb aigua, etc. 

• Beveu aigua fresca de forma regular encara 

que no tingueu set. 

• Si teniu animals de companyia, procureu que 

no s'estiguin al sol i hidrateu-los. 

 

 

Al carrer 

• Eviteu el sol directe. 

• Porteu una gorra o un barret. 

• Utilitzeu roba lleugera (cotó), de colors clars 

i que no sigui ajustada. 

• Procureu caminar per l’ombra, estar sota un    

para-sol quan sigueu a la platja i descanseu 

en llocs frescos del carrer o en espais tancats 

que  estiguin climatitzats. 

• Porteu aigua i beveu-ne sovint. 

• Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la 

roba. 

• Eviteu sortir a les hores de més calor i eviteu 

les activitats físiques intenses. 

 

 

Al cotxe  

• Eviteu viatjar amb cotxe durant les hores de 

més calor; porteu sempre líquids per        

hidratar-vos. 

• No deixeu mai els nens ni les persones            

especialment vulnerables a l'interior del   

vehicle amb les finestres tancades. Tampoc 

podeu deixar dins el cotxe amb les finestres 

tancades els animals de companyia. 

• Quan feu un viatge llarg, atureu-vos                 

periòdicament per descansar i refrescar-vos. 

• Feu una atenció especial als canvis sobtats 

de temperatura que es produeixen en entrar 

i sortir del vehicle. 

 

 

Als àpats  

• Feu menjars lleugers, eviteu els menjars molt  

calents i els que aporten moltes calories 

(salses, fregits, arrebossats). 

• Preneu aliments rics en aigua (fruites,       

verdures i hortalisses); us ajudaran a        

recuperar les sals minerals perdudes per la 

suor. 

• Beveu molta aigua i sucs de fruita al llarg del 

dia, encara que no tingueu set. 

• No prengueu begudes alcohòliques. 

 

 

Ajudeu als altres 

Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola 

• Mireu de visitar-los un cop al dia.  

• Ajudeu-los a seguir aquests consells. 

• Si prenen medicació, reviseu amb el seu 

metge si aquesta pot influir en 

la termoregulació i si s’ha d’ajustar o canviar. 

 

Si trobeu alguna persona amb els efectes de la 

deshidratació 

• Aviseu urgentment els serveis mèdics o 

el 112. 

• Traslladeu-la a un indret més fresc. 

• Doneu-li aigua, mulleu-la i venteu-la, fins 

que arribin els professionals de la salut. 

 

 

 

 

Departament d’Interior de la  

Generalitat de Catalunya 
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EL BATEC DEL POBLE 

Granadencs pel món: Laura Gargallo 
Em dic Laura Gargallo, tinc 25 anys i sóc         

granadenca de tota la vida. Al juny del 2016 vaig 
finalitzar Pedagogia i sempre he estat vinculada 
al món  educatiu i a la cultura popular, tant al 

poble com fora d'ell. Sóc monitora d'esplai i del 
casal d'estiu, diable de la Granada, professora de 
reforç, ajudant dels Reis Mags, etc. 

 

M'apassiona conèixer diferents contextos educatius 

i aprendre d'ells, ja que em permet obrir la ment i 

adquirir noves eines per viure i treballar. Per això, 

al setembre del 2018, tot i tenir molts dubtes i 

pors, vaig decidir fer un voluntariat al Perú durant 

tres mesos amb tres noies de la Universitat Rovira i 

Virgili, estudiants d'Educació Infantil. Vivíem a 

Huanchaco, un petit poble coster, conegut pels 

surfistes, al nord-est del país, al costat de Trujillo. 

 

Estàvem vinculades a diversos projectes educatius: 

una llar d'infants molt humil anomenada "Casita de 

madera", el Centre d'Educació Especial Tulio     

Herrera i el projecte de lleure de "La Rampa del 

Cerrito", on hi acudien  infants a les tardes per fer 

diferents activitats (reforç educatiu, practicar skate, 

jocs de taula o manualitats). Tots aquests projectes, 

i molts més, eren gestionats per l’ONG local Otra 

Cosa Network, que ens va fer sentir com a casa en 

tot moment. Aquests espais els compartíem amb 

voluntaris i voluntàries locals i d'altres països, amb 

qui vam fer gran amistat. 

Les pors inicials es van anar desfent un cop vam 

començar a conèixer la gent i la realitat de les   

diferents zones del país. Sempre dic que m'he  

sentit més insegura en situacions viscudes aquí 

que al Perú, i em qüestiono si som nosaltres o ells 

qui estem en via de desenvolupament. 

 

L'estil de vida i la manera de fer tranquil·la de la 

gent em van ajudar a ser molt feliç. Tothom ens va 

tractar amb molta estima i ens ajudaven per tot. 

Realment envejable comparant-ho amb les presses 

i l'egoisme de la societat occidental.  

 

Els caps de setmana i els dies festius aprofitàvem 

per viatjar i conèixer gran part del país. És increïble 

veure els contrastos existents entre les diferents 

zones (muntanya, costa i selva), sobretot a nivell de     

paisatge i clima. Vam gaudir de la pujada al       

meravellós Macchu-Picchu i les imponents       

Rainbow Mountains, però l'experiència més vital la 

vam tenir en passar tres dies a la selva amazònica, 

convivint amb persones i animalons locals. Era com 

estar enmig d'un documental, però coneixent-ho 

d'una manera real i sense filtres. 

 

Ara que sóc aquí, m'emociono al veure'n fotos i 

recordar-ho tot. Només espero poder-hi tornar 

algun dia, veure créixer als infants amb qui vam 

aprendre plegades i seguir coneixent Sud Amèrica. 
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EL BATEC DEL POBLE 

La Coral La Ginesta celebra el 40è aniversari 

Catorze anys del programa ‘Parlem-ne’ 
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EL BATEC DEL POBLE 

Font fa la millor foto de Festa Major 
Laura Font ha estat la guanyadora del concurs fotogràfic de 

la Festa Major 2019, un cop el dimecres 24 de juliol va       

finalitzar el termini per poder votar al perfil de l’Ajuntament 

de la Granada a Facebook. La seva fotografia és la que podeu 

veure a la portada del present butlletí.  

 

El concurs, que s’ha realitzat a Instagram mitjançant el     

hashtag #FMLaGranada19, està patrocinat per la Caves   

Miquel Pons, Espai Data Serveis Informàtics i Beep Vilafranca. 

Al tancament de l’edició d’aquest butlletí encara no s’havia 

realitzat la tradicional entrega de premis. 

 

Font (@lauri_85) havia estat segona al 2017 i enguany les 

seves tres fotografies que entraven a concurs (nombre     

màxim per a cada participant) han estat la primera, segona i 

quarta més votada, però tal i com estipula la normativa,   

només compta la imatge més votada de cada participant. 

 

El segon lloc ha estat per la guanyadora del 2018, Carme 

Rovirosa (@karmemo), amb la fotografia dels Diables en 

plena acció que podeu veure a baix a l’esquerra d’aquesta 

pàgina; mentre que la tercera posició se l’ha endut Pilar 

Mozota (@pmllesta), amb la imatge de la dreta en què hi 

apareix el Ball de Gitanes de la Granada, que s’ha estrenat 

durant aquesta Festa Major, primer amb un acte previ de 

presentació el dimarts 9 de juliol al Centre Cívic i,             

posteriorment, en la cercavila de diumenge després de la 

tradicional Baixada del Ruc del campanar.    

Aquest és el palmarès històric del concurs fotogràfic de la 

Festa Major després de quatre edicions: 

 

2016     2017 

1. Jordi Feixas    1. Antoni Colomé 

2. Marta Romeu   2. Laura Font 

3. Georgina Coll    3. Mireia Cor 

 

2018     2019 

1. Carme Rovirosa   1. Laura Font 

2. Rosa Alías    2. Carme Rovirosa 

3. Mònica Casado   3. Pilar Mozota  

 

Als perfils de l’Ajuntament a Facebook i Instagram hi podreu 

trobar un ampli reportatge fotogràfic de tots els actes de la 

Festa Major. 

 

Comunicat de la Colla del Ruc de la Granada 

Per altra banda, referent també a la Festa Major, la Colla del 

Ruc de la Granada “vol donar les gràcies a totes les persones 

que han fet possible la Pujada del Ruc al Campanar d’aquest 

any. Moltes gràcies! Un any més l’heu fet possible! I dir que ens 

omple de felicitat poder-la compartir amb les entitats que s'hi 

han implicat i també s'han fet aquesta festa seva: als Diables 

pel foc que els corre per les venes, als geganters per estar a 

‘l’alçada’, als bastoners per picar ben fort i a les gitanes per  

deixar-se enredar. Gràcies, gràcies i gràcies! I que per molts 

anys sigui una festa de tots i per a tots! 
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EL BATEC DEL POBLE 

Matemàtiques manipulatives a l’Escola 

Fi al curs dels 40 anys de l’AMPA 
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EL BATEC DEL POBLE 

Rècord d’inscrits a la cursa solidària 
Abderrazak Samaoui i Laura Rius en la cursa de 

15km; i Aleix Campo i la granadenca Sílvia       

Montané en la de 7km, van ser els vencedors de la 

6a Cursa i Caminada Nocturna Solidaris La         

Granada, que també realitzava una caminada en el 

traçat curt i estrenava una cursa infantil per a    

infants de fins a sis anys.  

 

En total hi van haver 475 inscrits entre totes les 

distàncies, rècord d’una prova, organitzada pel 

grup de Solidaris La Granada conjuntament amb la 

delegació local de Càrites, que ha incrementat   

notablement el nombre de participants després 

d’entrar a formar part enguany a la Lliga de Curses 

de Muntanya del Penedès. La presència de        

granadencs i granadenques també va ser notòria, 

especialment en la caminada. 

 

Tots els beneficis es destinaran al Banc dels       

Aliments i al Projecte Igualatat d’Oportunitats (PIO) 

de Solidaris La Granada. 

 

La sortida a les nou del vespre al Centre Cívic, on 

també hi havia l’arribada. Únicament la prova    

infantil va comptar amb un horari diferent (19h).  

 

En l’aspecte merament esportiu, a la prova reina de 

15km, on un total de 103 atletes van aconseguir 

finalitzar-la, Abderrazak Samaoui va ser l’únic en 

baixar de l’hora, parant el cronòmetre en 55 minuts 

i 19 segons. La segona plaça va ser compartida ex    

aequo entre Thomas Fortin i Alejandro Villarino 

(1:00:08). 

 

En fèmines, triomf de Laura Rius (1:13:35), que va 

estar acompanyada al podi per Lídia Ramos 

(1:16:00) i Nati Rubio (1:16:31). 

 

Els primers locals de la cursa llarga van ser els   

germans Roger (1:05:46) i Núria Vives (1:31:44). 

 

En els 7km, amb un total de 155 ’finishers’, Aleix 

Campo va aconseguir la victòria amb un registre de 

26 minuts i 40 segons; seguit d’Agustín Cáceres 

(26:52) i d’Arnau Marín (27:03). 

 

En categoria femenina, triomf de l’atleta local Sílvia 

Montané (30:59), per davant de Marina Travé 

(32:09) i Laura Fernández (32:51).  

 

Montané, a més, va ser la millor veterana i la     

primera local, mentre que en categoria masculina 

el primer granadenc fou en Jacint Oliver (30:09). 

 

La propera cita atlètico-solidària al nostre municipi 

serà a l’octubre durant la celebració de la Festa del 

Most, quan tindrà lloc la tercera edició de la      

Cronoescalada Santa Fe-La Granada, que uneix pel 

camí de les Costes l’església del municipi veí i el 

castell del nostre poble. 
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ESPORTS 

Marc Roca, campió d’Europa sub-21 

Quart lloc estatal per a Lluís Pons 

Pere Domènech s’endú la lliga de bitlles 
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Tot això passava abans... 
 

Caserna dels Mossos d’Esquadra a la Granada 

 
El 1877 al poble de la Granada es va obrir una caserna que va estar en vigor des d'aquell amb la       

coronació d'Alfons XII fins el 1931, amb l'arribada de la segona República. La caserna es correspon amb 

l'edifici que actualment es troba al número 92 del carrer de l'Estació. 

 

La casa encara està dempeus avui en dia i pràcticament igual. Només hi ha una finestra al pis superior, 

al costat del balcó on hi ha les banderes. Segons consta a l'arxiu de l'Ajuntament, aquesta casa fou 

construïda cap el 1810. 

 

Si mirem la fotografia hi ha diversos elements que criden l'atenció, com són la bandera borbònica, el 

cartell del balcó o la uniformitat dels Mossos. La bandera borbònica estava formada per dues franges 

vermelles, una de groga i l'escut partit de Castella i Lleó rematat per la corona reial.  

 

Actualment els propietaris de la casa són el matrimoni Antoni Casanovas i Magda Cuscó.  

Continuarà al proper butlletí... 

 

Per Ramon Cuscó Vallès 



 

 

Campionat familiar de bitlles catalanes 

 

El dilluns 15 de juliol es va dur a terme el campionat 

familiar de bitlles catalanes als jardins de la Casa de 

Cultura. Van participar-hi 37 persones entre grans i 

petits.  

 

Els premis per categories van ser els  següents: 

 

Categoria femenina 

1. Claudina Semente 

2. Rosa Grases 

3. Maria Milà 

 

 

Categoria masculina 

1. Xavi Freixedas 

2. Josep Torné 

3. Jaume Romagosa 

 

 

Categoria infantil 

1. Bernat Hill 

2. Joan Montserrat 

3. Quim Montserrat 

 

En la categoria infantil tots els participants van ser 

obsequiats amb un premi. 
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Més informació: CASAL DE LA GENT GRAN 

CASA DE CULTURA, c/ Dr. Cuscó, 9 · 93 897 44 87 

Punt mòbil de salut i punt lila 

Com cada any, el dia de l'empalmada hi havia el 

Servei dels Punt Mòbils de Salut a les primeres 

hores de la nit. El seu objectiu és treballar la 

prevenció i la reducció de riscos, sobretot en 

temes d'ús i abús de drogues, de sexualitat, de 

prevenció d'accidents de trànsit, tot i que de 

forma indirecta es vol incidir en temes de     

prevenció en general. Com a novetat, enguany 

hi ha hagut un punt lila, un servei que ofereix 

informació, assessorament, atenció, prevenció i 

gestió contra les violències masclistes que va 

dur a terme l'associació Fil·ligrana de Manresa. 

 

Suport acadèmic (repàs) per a joves d’entre 

6è d’EGB i 4t d’ESO 

Com cada any, durant el curs s'ha realitzat 

aquesta activitat. A partir del setembre es     

podran realitzar les inscripcions del curs vinent.  

 

L’aula d’estudi assistit té la finalitat d’oferir un 

espai als joves per desenvolupar les habilitats 

d’estudi amb un acompanyament professional.  

L’horari és els dimarts i els dijous de 17h a 18:30 

al Servei Jove (centre cívic). 

 

Segons la composició dels joves apuntats (curs), 

aquests es distribueixen per grups o de manera 

conjunta. Cada sessió s’organitza diàriament per 

satisfer les necessitats acadèmiques (deures, 

exàmens o treballs). També s’incentiva        

constantment als joves perquè realitzin les    

tasques en l’horari i marxin a casa sense feina. 

 

El preu és de 25€ trimestrals i es començarà a 

l'octubre. Per a inscriure-us i/o pagar, podreu 

passar pel Servei Jove els dilluns i els dimecres 

de 4 a 8 de la tarda, o adreçar-vos al 628 26 44 

82. A les xarxes socials també trobareu la con-

vocatòria i terminis de les inscripcions.  

Facebook: Joventut La Granada 

Instagram: @dinamolagranada 

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  



 

 

CARRER DE L’ESTACIÓ  

Imatge superior: any 1911 o 1912 

Imatge inferior: any 1925 aproximadament 

Fotografies cedides per Josep Guitart Bruna  


