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Des de l’alcaldia 

Benvolguts granadencs i granadenques, 

 

Primer de tot, us voldria desitjar un molt bon any 2020. Encetem nova dècada en 

la qual esperem i desitgem que sigui molt profitosa pels interessos del nostre 

municipi. 

 

Estic molt satisfet del treball que s’està realitzant al consistori i, aprofitant l'avi-

nentesa, m’agradaria destacar l’èxit rotund de la primera panera de Nadal, en 

què els comerciants del poble han estat els verdaders protagonistes.  

 

La legislatura transcorre a molta velocitat, i amb ella, molts projectes ambiciosos.  

 

La nova construcció de l’escola serà, per fi, una realitat, ja que hi ha una partida 

exclusiva als Pressupostos, que seran aprovats imminentment pel Parlament de 

Catalunya. Vull destacar el treball fet durant tots aquests anys per totes les forces 

polítiques del municipi. 

 
Com sempre hem reiterat, volem un municipi al costat de l ’esport, i és per això 

que, aquest 2020, la Granada gaudirà de nous equipaments esportius, tals com 

dues pistes de pàdel i un skate park. 

 

També vull afegir que hem creat una partida als pressupostos locals per la realit-

zació del projecte executiu del nou pavelló, per tal que la construcció d ’aquest 

tingui lloc el 2021. 

 

Cal destacar, a més, que ja s’està treballant amb la que serà la primera Ordenan-

ça de Civisme que s’instaurarà a la Granada durant aquest 2020, per tal de regu-

lar totes les conductes incíviques i delictives que tinguin lloc en el municipi.  

 

Dit això, i remarcant alguns dels projectes per aquest 2020, no m ’agradaria allar-

gar-me més, la Granada avança amb pas ferm, i entre tots hem de seguir lluitant 

per continuar millorant dia a dia el nostre poble.  

 

Moltes gràcies. 

 

 

El vostre alcalde,  

 

Joan Cols i Canals 
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CLASSE DE IOGA 

Sala #MovimentJove 
Dilluns, 17 de febrer (18h) 

 
XOCOLATADA SOLIDÀRIA 

Escola Jacint Verdaguer 
Divendres, 21 de febrer 

 
DIA DE LA DONA 

Centre Cívic 
6 i 8 de març 

 
XERRADA “A CASA TAMBÉ PARLEM DE 

PANTALLES” 
Escola Jacint Verdaguer 

Dimecres, 11 de març (18:30h) 
 

BOTIFARRADA DE L’AMPA 
A determinar 

Diumenge, 26 d’abril 
 

ABRIL CULTURAL 
Per Sant Jordi 

 

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 dilluns i 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 de 8:30 a 13h i 
dimarts d’11 a 13h (93 326 89 01) 
 

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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El Bar el Xamfrà va repartir el passat dijous 21 de 
novembre el primer premi de la Loteria Nacional. 
En total, 450.000 euros dels 15 dècims venuts del 
número 77144, a raó de 30.000 euros per dècim. 
Enhorabona als afortunats!  

El Xamfrà reparteix 450.000 € del 

primer premi de la Loteria Nacional  

El passat 5 de novembre es va presentar a la Gra-
nada el llibre “Esperança i llibertat”, escrit per Raül 
Romeva des de les presons d’Estremera i de Lledo-
ners. L’acte va comptar amb la presència de la di-
putada i secretària quarta del Parlament de Catalu-
nya, Rut Ribas, i el senador Bernat Picornell. 
 
En el llibre, Romeva explica la decisió de no anar a 
l’exili i exposa les reflexions durant l’empresona-
ment i la seva proposta política. 

Presentació del llibre “Esperança i 

llibertat”, de Raül Romeva 

El passat 14 de desembre es va celebrar al Casal 
un sopar i bingo solidaris per recaptar fons per a la 
Marató de TV3, que enguany anava destinada a la 
investigació sobre les malalties minoritàries. A l’ac-
te, organitzat pel la Societat El Casal i amb la 
col·laboració del Patinatge Artístic, hi van assistir 
més de 160 persones i es van recaptar 2195 €. 
 
També en benefici de la Marató el grup excursionis-
ta Fem Camí i les Puntaires Fil-i-grana van organit-
zar el 24 de novembre una caminada i esmorzar 
populars, que van comptar amb més d’un centenar 
de persones i es van recollir uns 800 €. Per acabar, 
l’AMPA també va recaptar 320 € amb el sorteig d’u-
na panera de Nadal.  

La Granada es bolca amb la Marató 

de TV3 

Des de l’1 de gener, l’estacionament al carrer de 
les Roques i al carrer del Progrés fins a la cruïlla 
amb el carrer Pau Casals és semestral, és a dir, 
cada sis mesos s’aparcarà a una banda 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 noves modificacions.  

Estacionament semestral al Carrer 

de les Roques i el Carrer del Progrés  

Propers dies de recollida de voluminosos: 29 de 
febrer, 28 de març i 25 d’abril. 

La Mariona Zamora i el Francesc Herrera inicien el 
proper mes de març un voluntariat al Nepal, on 
col·laboraran amb l’ONG terrassenca EDFON a la 
Ratna School, situada al districte de Jarankhu, als 
afores de Katmandú. Allà hi realitzaran cursos de 
formació en ofimàtica i electricitat, tant als alumnes 
de l’escola com al professorat.  
 
Podeu seguir el dia a dia de la seva aventura al 
compte d’Instagram @anembistaribistari. 

Dos granadencs inicien un projecte 

de voluntariat al Nepal 
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En motiu de la futura celebració del centenari del 
Club Futbol La Granada, l’any 2021, estem recopi-
lant fotografies, documents i material relacionat 
amb el nostre club durant el segle XX.  
 
Per celebrar tal efemèride de la millor manera pos-
sible, demanem que tothom que disposi d’aquests 
elements ens ho faci saber a: 
 
654 59 21 70 (Roger Vives) 
619 65 40 81 (Joan Anton Alòs) 
 
Correu: centenaricflagranada@gmail.com. 

Recopilació d’imatges i documents 

antics del CF La Granada  

Durant aquests mesos, s’han dut a terme millores 
en diferents equipaments del municipi. A la casa de 
cultura, s’han canviat les plaques del fals sostre 
aprofitant les que es van retirar del centre cívic, 
s’han instal·lat baranes a la sala Joan Sàbat i també 
s’hi ha substituït el tros de parquet que estava mal-
mès. 
 
Al centre cívic s’han col·locat unes plaques a les 
parets per millorar-ne l’acústica, s’han fet tasques 
de reparació i manteniment de la piscina, s'han can-
viat les teules de l’església en mal estat i s’han 
substituït els focus de l’interior del campanar per 
llums LED de baix consum. 

Millores en diversos equipaments 

del poble 

El passat 1 de febrer es va celebrar al Celler Coo-
peratiu el primer acte de commemoració del cente-
nari de l’entitat, just el mateix dia que, 100 anys 
abans, un grup de 19 persones van acordar la crea-
ció d’un sindicat agrícola i caixa rural. 

L’acte va consistir en la presentació d’un llibre, es-
crit per Josep Maria Feliu i Raimon Soler-Becerro, 
que recull la història del segle de vida del celler. A 
més, també es va presentar un nou cava ecològic. 

Aquest és el primer de tot un seguit d’actes que el 
Celler Cooperatiu ha organitzat al llarg d’aquest 
any, que inclouen demostracions de noves tecnolo-
gies per a la vinya, una conferència sobre coopera-
tivisme agrari i un gran dinar de germanor al juny. 

Primer acte del centenari del Celler 

amb un llibre i cava commemoratius  

Durant tot aquest hivern i fins al proper 15 de març 
hi ha instal·lats sis punts de recollida de matèria 
vegetal al municipi. Els podeu trobar darrere el Cas-
tell i de l'escola; als carrers de la Teuleria i d'Orient; 
i a l'avinguda Catalunya davant del centre cívic. 
 
Aquesta nova campanya, emmarcada en un context 
global d’emergència climàtica, està sent un gran 
èxit, atès que fins a dia d’avui ja s’han realitzat més 
de 15 intervencions per tal de substituir els conteni-
dors plens. 

Èxit de la campanya de recollida de 

poda i altres matèries vegetals  

La nova escola, a punt de fer-se rea-

litat 

La nova escola de la Granada, un projecte llarga-
ment reivindicat, està a punt de fer-se realitat. A 
falta del procés de licitació, els Pressupostos de la 
Generalitat inclouen una partida exclusiva per a 
aquest projecte, per al qual han lluitat activament 
durant més d'una dècada els consistoris de tots els 
colors polítics. La nova escola s'ubicarà just darrera 
d'on hi ha l'actual, en uns terrenys cedits per l'Ajun-
tament on ara hi ha ubicat un mòdul provisional per 
al cicle superior.  
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POLÍTICA  

Esquerra guanya les eleccions generals 

Per segon cop en democràcia, les eleccions gene-
rals es van haver de repetir a causa de la incapaci-
tat per formar govern dels representants escollits el 
passat 28 d’abril. Així, el 10 de novembre, els ciuta-
dans vam tornar a les urnes per escollir els 350 di-
putats i 208 senadors que conformen les Corts es-
panyoles. 
 
A la Granada, els resultats van ser molt similars als 
de les eleccions de l’abril, però amb una participa-
ció del 79,2 %, tres punts inferior. Per tercer cop 
consecutiu, Esquerra Republicana es va imposar a 
les eleccions generals de forma molt destacada, 
amb un 35,6 % dels vots, tot i baixar 3 punts res-
pecte a l’abril.  
 
La segona posició va ser per a Junts per Catalunya, 
que pràcticament va calcar el nombre de vots obtin-
guts a la primavera. El Partit dels Socialistes de Ca-
talunya va mantenir la tercera plaça amb un 13,2 % 
dels vots, tot i patir un lleuger descens respecte a 
l’abril. 
 

Pel que fa a la resta de partits, En Comú Podem i el 
PP van calcar pràcticament els resultats dels dar-
rers comicis, i Ciutadans va perdre 30 dels 70 vots 
de l’abril, empatant amb VOX.  
 
Finalment, la CUP —que es presentava per primer 
cop en unes eleccions espanyoles— va irrompre en 
cinquena posició amb gairebé un centenar de pa-
peretes, cosa que representa un 7,9 % dels vots.  
 
La jornada es va desenvolupar sense cap mena 
d’incident durant tot el dia a la Sala de l’1 d’Octubre 
del Centre Cívic on, com en els darrers anys, hi ha-
via situades les dues meses per a la votació. 
 
D’aquesta manera es tancava un any molt intens 
electoralment parlant, on a més de les dues elecci-
ons a les Corts espanyoles, també van tenir lloc les 
eleccions municipals i europees, que es van cele-
brar el passat 26 de maig. 
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L’Ajuntament de la Granada està en ple procés de 
transformació digital. Ens hem adherit al recurs 
SeTDIBA que ofereix la Diputació de Barcelona als 
Ajuntaments de menys de 5.000 habitants i les enti-
tats municipals descentralitzades de la demarcació 
de Barcelona.  
 
A través de SeTDIBA, es proveeix a aquests ens 
locals de serveis de suport per implantar mètodes 
de treball comuns, d'accés a eines tecnològiques i 
de serveis de suport per a la seva utilització continu-
ada. 
 
Com afecta la ciutadania? 
Les persones interessades realitzaran els tràmits 
administratius amb l’Ajuntament digitalment a través 
de www.lagranada.cat accedint a l’E-Tram. Progres-
sivament s’aniran augmentant i actualitzant les gesti-
ons que es podran realitzar. 
A través de l’E-notum, l’Ajuntament practicarà les 
notificacions electròniques. 
Els tràmits es poden fer amb certificat digital perso-
nal, DNI-e o certificat digital d’entitat o d’empresa.  
En cas de no disposar-ne, es pot fer amb l’idCAT 
Mòbil. 
 
Què és l'idCAT Mòbil? 
És el nou sistema d'identificació i signatura electrò-
niques a través de dispositius mòbils que el Consor-
ci AOC, en col·laboració amb l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i 

que es pot utilitzar per a fer tràmits amb les adminis-
tracions i ens que integren el sector públic de Cata-
lunya. 
 
Per fer-ne ús, cal registrar prèviament les vostres 
dades de contacte en el fitxer Seu electrònica de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tramitar l’idCAT Mòbil és molt senzill i ràpid. Cal 
que entreu a https://idcatmobil.seu.cat/ i seguir les 
instruccions que hi trobareu. També hi podeu acce-
dir des del portal E-Tram de l’Ajuntament. 
                                                             
Com funciona?  
En cada gestió o tràmit que us demani la identifica-
ció i us mostri l'opció idCAT Mòbil, caldrà que la 
trieu i espereu a rebre un codi en el vostre telèfon 
mòbil (el que heu autoritzat en el registre previ de 
les vostres dades de contacte). Aquest codi l'haureu 
d'introduir per tal que es pugui verificar la vostra 
identitat. 
 
Avantatges 
Permet identificar-vos i signar des de qualsevol mò-
bil, tauleta o ordinador. 
No cal recordar cap contrasenya ni PIN. 
No requereix la instal·lació de cap programari. 
És un sistema segur i no caduca en el temps. 
És gratuït. 

Transformació digital a l’Ajuntament 
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MENYS CADIRES I MÉS SUBVENCIONS. PLEGUEU, NO PERDEM RES MÉS! 

Primerament volem agrair la col·laboració de tots els 
establiments participants en la campanya "Per Na-
dal, comerç local" i també la massiva participació de 
les veïnes i veïns de la Granada, que han fet que el 
resultat sigui un èxit absolut. Finalment, també vo-
lem felicitar la guanyadora d'aquesta primera edició. 
 
D'altra banda, volem destacar que en el Ple celebrat 
el passat 28 de gener, va dur-se a terme l'aprovació 
dels pressupostos per a aquest 2020. Volem posar 
de manifest que, en aquesta ocasió, s'ha estat treba-
llant conjuntament amb tots els grups del consistori 
per tal de redactar uns pressupostos que siguin ca-
paços de recollir les demandes de tots els grana-
dencs i granadenques. En aquest sentit, doncs, des 
del mes de desembre l'equip de govern s'ha reunit 
en múltiples ocasions amb l'oposició per tal d'enca-
bir noves propostes i compartir opinions. 
 
Finalment, el resultat ha estat un pressupost equili-
brat i consensuat, en què cal destacar la redacció 
del projecte executiu per a la construcció del pave-
lló esportiu, un nou asfaltat del Carrer de Sant Joan, 
unes pistes de pàdel, un skate park, una aplicació 
mòbil del municipi i la instal·lació de càmeres de 
vigilància, entre d'altres.   
 

Cal destacar també que el passat dia 30 de gener 
de 2020, va tenir lloc la intervenció conjunta entre 
els Mossos d’Esquadra i els tècnics de l’Ajuntament 
al bloc de pisos ocupat de la Plaça de la Font, per tal 
d’acabar amb aquesta ocupació il·legal.  
 
Atès que la propietària i titular de l’edifici ocupat no 
ha intervingut ni ha pres cap mesura respecte 
aquesta problemàtica, l’Ajuntament de la Granada 
ha decidit prendre la iniciativa en aquesta situació, 
per tal de resoldre aquest conflicte.   
 
Acabant, i arran de les nombroses faltes de respec-
te per part de l'ENTESA-AM a les xarxes socials i en 
els mitjans dirigides cap als membres de l’equip de 
govern i cap als treballadors de l’Ajuntament, dema-
nem que s’aturin immediatament. No ens hem d’o-
blidar que som veïns d’un poble petit, amb molts 
vincles compartits i per tant, el respecte, més que 
mai, ha de regnar per sobre de tot. 
 
 

NOUS PROJECTES PER AL 2020 

Han transcorregut més de vuit mesos des que es 
van celebrar les eleccions municipals on l’Entesa fou 
la llista més votada, però no sent possible renovar 
mandat, el govern local quedà en mans d’una pecu-
liar coalició formada per Junts per la Granada i el 
PSC. 
Ens hem de limitar formalment a ser regidors sense 
responsabilitat de govern, la qual cosa no implica 
que no estiguem fent tot el que està al nostre abast 
per tal de mirar de treballar en temes d’interès ge-
neral amb la mà estesa per arribar a consensos pen-
sant sempre en benefici de tots els veïns i veïnes.  
En el cas concret dels pressupostos municipals, 
l’ENTESA-AM ens hem abstingut en la seva aprova-
ció, ja que malgrat que han incorporat algunes de 
les nostres demandes, no estem d’acord en el fet 
que les inversions que pretenen fer com pistes de 
pàdel i parc d’skate, siguin finançades per un crèdit 
del 100 % de la inversió. 
Per altra banda, hem vist com, per total manca de 
diligència de l’equip de govern, no s’ha tramitat cor-
rectament la sol·licitud de subvenció del PUOSC 
(Pla Únic d’Obres i Serveis) de la Generalitat de Ca-
talunya, que des del 2012 que no es convocava a 
causa de la crisi. No sabem exactament quina és la 
quantitat de diners que s’hagués concedit al munici-
pi, però el que és clar és que a hores d’ara, res.  

L’equip de govern, evadint responsabilitats, diu que 
tot ha estat un error de la secretària, però no val a 
dir que un funcionari hagi de carregar la culpa en 
exclusiva. Qui en té la màxima i única responsabilitat 
és el cap del govern local, l’Alcalde, qui al mateix 
temps és el Regidor d´obres públiques i serveis. Li 
pertocava especialment a aquest vetllar per tal que 
una subvenció tan important es presentés dins els 
terminis previstos, però no ha estat així: el termini de 
presentació acabava el 15 de novembre de 2019 i  
es realitzà el 18 de novembre a les 13:23h. Conside-
rem que aquesta deixadesa en les seves funcions 
no pot restar sense cap conseqüència, atès que la 
Granada ha perdut una gran oportunitat.  
I mentrestant, les ocupacions d´habitatges continu-
en, especialment els que pertanyen al SAREB (o a 
entitats financeres), tot i que havien promès electo-
ralment que erradicarien el problema en qüestió. 
Volem remarcar un cop més el nostre compromís 
amb el Centre de Dia, ja que és una necessitat crei-
xent de la població i que per a l’actual govern no ha 
semblat mai una prioritat, tot i disposar ja d’un local 
al Camí de la Plana. Però també apostem per fer 
costat als joves, escoltant les seves demandes i 
apostant perquè puguin tenir el seu espai de troba-
da i lleure. 
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L ’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS  

PRESSUPOSTOS 2020 

 

En el passat ple ordinari, es van aprovar els primers 
pressupostos de l'actual equip de govern. Uns pres-
supostos que aborden les problemàtiques del muni-
cipi, i que marquen el camí de les futures actuacions 
de l'any en curs de la legislatura. 
 
En l'àmbit de seguretat ciutadana, es recupera la 
partida per a la instal·lació de càmeres de videovigi-
lància, que l'anterior equip de govern va retirar dels 
pressupostos. 
 
S’amplia l’actuació de serveis socials, apujant la par-
tida del Centre Obert, per donar més hores d’aten-
ció a la ciutadania. 
 
S’inclou una nova partida per cobrir la futura cons-
trucció de la nova escola de la Granada. 
 
En l’àmbit esportiu, i a l’espera dels informes tècnics 
de l’estudi de la Diputació de Barcelona sobre la 
futura ubicació i construcció del nou pavelló espor-
tiu, es crea una partida per a la redacció del projec-
te de construcció d’aquest. 
 
En l’aposta de l’equip de govern per l’esport, en el 
capítol d’inversions reals es creen les partides per a 

la futura construcció d’unes pistes de pàdel i d’un 
skate park. 
 
Des del PSC valorem molt positivament aquests 
pressupostos, i també volem fer esment en l’oferi-
ment realitzat per l’oposició, en participar i aportar 
diferents propostes per la configuració final dels ma-
teixos. 
 
Aquest és el camí que volen els granadencs i grana-
denques. 
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Ambient 
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Regidora d’Ensenyament i de Recursos Hu-
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Ricard Montané i Bonilla 

Regidor de Governació i de Comunicació i   
Noves 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 

Mercè Villar i Pausas 

Roser Marrugat i Via 

Xavier Ciércoles i Llusià 

Gemma Casañas i Rodas 
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SOCIETAT  

El proper 8 de març se celebra el Dia Internacional 
de les Dones. En els darrers anys, el moviment 
feminista ha entrat de ple a l’ordre del dia gràcies 
als milers i milers de dones que han dit prou a una 
societat que, encara a dia d’avui, és masclista. I en 
tenim molts exemples: 
 
• Les dones segueixen cobrant menys per fer la 

mateixa feina que els homes. La bretxa salarial 
a Catalunya supera el 20 %. 

 
• Els llocs de poder de les empreses estan ocu-

pats, majoritàriament, per homes. 
 
• Mes de mil dones assassinades víctimes de la 

violència masclista, comptabilitzades des del 
2003. 

 
I és que el feminisme és un moviment polític, però 
també social que es basa en el principi que homes 
i dones som iguals, i que hem de tenir els mateixos 
drets i els mateixos deures. Un moviment que no 
és nou: el dret al sufragi femení, al divorci, a l ’avor-
tament, etc. s’han aconseguit a base d’anys i anys 
de lluita de les dones.  
 
Podríem pensar que tot això és cosa del passat, 
però res més lluny de la realitat. Cal que tots i ca-
dascun de nosaltres fem el possible per assolir la 
plena igualtat de gènere en tots els àmbits de la 
vida. I és imprescindible que, en aquesta lluita, 
també hi prenguin part activa els homes. 
 
És per això que, enguany, a la Granada celebrarem 
activament el 8 de març amb activitats per a tots 
els públics, perquè assolir una societat lliure de 
discriminació depèn de tothom. 
 
Entre els actes que es faran per commemorar 
aquesta jornada reivindicativa hi haurà una xerrada 
per a joves, la carmanyola picant, fomentant una 
educació sexual sana i responsable i que, alhora, 
servirà per resoldre tots els dubtes que tinguin so-
bre relacions sexuals i afectives. 
 
En l’àmbit cultural, al centre cívic podrem gaudir 
de W.I.T.C.H, una de teatre obra basada en un 

grup feminista que va existir a finals dels anys 60 a 
Nova York anomenat Women’s International Terro-
rist Conspiracy from Hell, i conegut per les seves 
sigles: W.I.T.C.H. L’organització va fer la seva pri-
mera aparició pública el 31 d’octubre del 1968. Es 
manifestaven vestides de bruixes, de color negre, 
amb faldilles llargues, escombres i barrets, i feien 
conjurs per reclamar la igualtat social i econòmica 
de la dona. La seva trajectòria va ser curta, però 
els seus missatges i les seves accions de teatre de 
guerrilla han perdurat fins a dia d’avui. L’obra, de 
la companyia teatral Les Fugitives, comptarà amb 
la presència de la jove actriu del poble, Gisela Gui-
tart. 
 
I un dels actes més especials serà la primera tro-
bada de dones de la Granada. Un espai on dones 
amb diferents inquietuds i estils de vida puguin 
compartir la seva experiència, amb l’objectiu de 
reconèixer les dones com a creadores actives i 
difondre experiències inspiradores i de referència 
per a mes persones del municipi. Vivències de do-
nes de tots els orígens, de totes les edats.  
 
A més, durant la xerrada, comptarem amb la Núria 
Salán, una química catalana, doctora en ciència 
dels materials i enginyeria metal·lúrgica, professo-
ra de la Universitat Politècnica de Catalunya i pre-
sidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, la 
filial tècnica de l'Institut d'Estudis Catalans. La Nú-
ria farà una exposició de dones científiques i inven-
tores que han existit al llarg de la història i que no 
han tingut visibilitat, simplement pel fet de ser do-
nes. 
 
T’hi esperem! 
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L ’ENTREVISTA  

Cal Jep de Gra, premi Jove Ramader 
Els granadencs Francesc, Josep Maria i Joan 
Vallès estan al capdavant, des de fa uns anys, de 
la granja de Cal Jep de Gra. Són la tercera gene-
ració de la família que s’hi dedica i, enguany, han 
vist premiada la seva feina amb el guardó Jove 
Ramader de Catalunya que atorga la multinacio-
nal Danone als seus proveïdors de llet. 

Quins són els orígens de la granja? 
Nosaltres a casa sempre hem tingut vaques. El 
nostre avi va iniciar-ho tot fa uns setanta  anys, als 
anys 50, i després va seguir el nostre pare que, de 
fet, ara encara ens dona un cop de mà. 
 
Quan vau agafar el relleu? 
Fa uns 15 anys, ens vam trobar amb el dubte de si 
seguir amb el negoci o plegar. Els tres germans 
vam decidir que volíem continuar i, llavors, vam 
construir la nova granja, que ha millorat molt el 
benestar dels animals i les nostres condicions de 
treball. 
 
Quants animals teniu a la granja? 
Actualment tenim 230 animals: 80 vaques en lacta-
ció, 60 vedelles de recria i 90 vedells d’engreix. 
 
A la granja duem a terme tot el cicle. Tenim va-
ques de lactació, i els vedells que neixen els classi-
fiquem segons si són femelles (que aniran destina-
des a la producció de llet) o si són mascles (que 
seran per a fer carn). 
 
A més, ens fem el nostre farratge per al consum 
propi a la granja, i també tenim vinyes. 
 
En què consisteix el premi que heu guanyat? 
Danone cada any fa trobades de ramaders de les 
diferents zones de l’estat i atorga premis a dife-
rents granges, no només per la qualitat de la llet (ja 
que Danone és molt exigent en aquest sentit), sinó 
per molts altres factors. 
 
El grup fa una auditoria anual sobre el benestar 
dels animals i una altra per avaluar per la petjada 
del CO2. A més, també valoren les inversions que 
has fet, les millores tecnològiques que s’han imple-

mentat, etc. Per exemple, fa un any i mig vam afe-
gir un nou robot per munyir les vaques, que ens 
estalvia feina i millora el benestar dels animals. 
 
Danone, al ser una multinacional tan gran, sempre 
està innovant i en millora contínua: uns anys valo-
ren la millora en eficiència i d’altres en medi ambi-
ent o en benestar animal. Actualment, es té molt 
en compte la petjada del CO2. L’objectiu és que 
cada any hi hagi millores en les granges. 
 
La seu de Danone a Espanya és a Barcelona, i 
sempre que volen implantar noves coses ens ho 
diuen, ja que som a prop, som joves i estem dispo-
sats a col·laborar, ja que a la llarga també és un 
benefici nostre. Per exemple, vam ser una de les 
cinc granges espanyoles amb què van posar a 
punt una auditoria de benestar animal i una de les 
dues pioneres que van iniciar una aplicació mòbil 
per a ramaders. 
 
Com veieu el futur del sector en general, i el 
vostre en particular? 
El futur del sector és una mica fotut, perquè sem-
pre es diu que falta llet però, a l’hora del a veritat, 
els preus segueixen sent baixos. 
 
A més, les granges cada cop són més grans. Nos-
altres ara tenim 70 vaques, i les nostres ins-
tal·lacions són les que són. Fa uns anys, la mitjana 
de Catalunya era de 100 vaques, i ara ja en són 
120. Ara es fan granges de 500 o, fins i tot, 1000 
vaques, i nosaltres amb 70 vaques no tenim gaire 
marge de maniobra. Per tant, per poder subsistir 
hem de diversificar. 
 
Teniu algun projecte de futur? 
En un futur ens agradaria fer una aula escolar per 
poder fer visites a la granja, perquè els nens, ja 
des de petits vegin com es duu a terme tot el pro-
cés de producció de la llet. Darrere del brics de llet 
o dels iogurts hi ha tot un treball, i això és el que 
ens agradaria ensenyar. 
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GRANADENCS PEL MÓN  

Des de Manchester: Kenneth Martín 
Em dic Kenneth Martín Díaz, tinc 23 anys i actual-
ment estic treballant en un restaurant de cuina 
catalana de Manchester, al Regne Unit. Sóc gra-
nadenc des de fa més d’una dècada, he format 
part del Club Futbol La Granada i ara, dels Ruck 
Bikers.  
 
El món de la cuina sempre m’ha cridat la atenció 
gràcies a un dels dos pilars de la meva vida: la me-
va mare, que m’ha transmès les ganes de l’ofici i 
m’ha ensenyat que el gris es pot canviar a blanc, 
que res és impossible i que amb esforç i superació 
tot es pot aconseguir. El segon pilar de la meva 
vida és el meu pare, que m’ha transmès els valors 
de la humilitat i el respecte, i estic molt orgullós de 
la feina que fa a IPA K9 (recerca de persones des-
aparegudes amb gossos de rescat). 
 
El meu viatge a la cuina comença amb el cicle for-
matiu de cuina i hoteleria a Sitges, dos meravello-
sos anys que em van motivar i em van donar les 
ganes que encara conservo. Vaig començar fent 
pràctiques al Sumoll i, amb esforç i treball, vaig 
acabar formant part de la plantilla temps després.  
Allà vaig conèixer fantàstics cuiners i millor perso-
nes i també a un bon líder, el xef Jesús. Gràcies a 
ell he après el respecte i tots els valors que, a dia 
d’avui, encara em guien. Seguidament, vaig voltar 
pel Penedès un temps, passant per hotels i masies, 
fins a acabar a la piscina de la Granada. 
 
Tenia moltes preguntes i necessitava visitar diver-
ses cuines per resoldre tots els meus dubtes. Anys 
més tard vaig tornar al Sumoll, on vaig seguir apre-
nent d’en Jesús, en Samuel i en Moha, fins que em 
va arribar una oferta: portar un restaurant. Real-
ment estava preparat per a això? Encara recordo 
els nervis, la por i el respecte per l’oferta, però 
vaig decidir que ho intentaria. 
 
El restaurant era un gastronòmic a la Bleda i tot va 
anar realment bé: podia decidir coses que abans 
eren impensables i vaig aprendre molt de manera 
autodidacta. Allà cuinava amb un amic que, a dia 
d’avui, és un dels meus grans motors motivadors. 
En aquesta època llegia molts llibres: el manual de 
cuina catalana, un de cuina al buit, Anarkia dels 
germans Roca... és increïble tot el que pots apren-
dre a base d’una tècnica o un producte. 
 
De cop em van venir ganes de provar i veure de 
prop tot el que llegia als llibres. Així va ser com 
vaig decidir fer un stage al restaurant Disfrutar 
(que té dues estrelles Michelin i és el 9è millor del 
món segons la guia Top 50 World Best). Va ser un 
repte molt bonic que, a dia de avui, encara agraei-
xo a tota la gent que em va tractar com a casa. 
Durant tres mesos van ser moltes hores de feina, 
però cada segon va valer la pena pels contactes 
que vaig fer, però sobretot per tot el que vaig 
aprendre. 
 

Després del Disfrutar encara tenia moltes inquie-
tuds, ganes de viatjar i, sobretot, aprendre anglès 
—indispensable per un dels meus somnis, treballar 
als Estats Units. Cercant treball per internet vaig 
trobar una oferta, concretament al grup "Españoles 
en Manchester". Amb molta incertesa vaig decidir 
provar i marxar d’un dia per l’altre, concretament a 
la ciutat de Manchester, on hi ha el restaurant Tast 
Català by Paco Pérez (cuiner amb 5 estrelles Mi-
chelin), un restaurant català amb un espai casual i 
un altre de gastronòmic.  
 
Després d’un mes i mig al restaurant casual em 
van passar al gastronòmic. Aquest està situat a la 
planta de  dalt de tot de l’edifici i rep el nom d’en-
xaneta. Les altres zones de l’edifici també tenen el 
nom de parts d’un castell: la pinya i el folre. Estic 
molt content de poder aportar el meu granet de 
sorra, torno a topar amb l’alta cuina i no puc ser 
més feliç.  
 
Manchester m’agrada molt: és una ciutat molt peti-
ta però molt diversa. Trobo a faltar el clima i el sol 
del Penedès, així com també les vinyes i les rutes. 
Tot i així, recomano a tothom viatjar si és possible. 
Sortir de la zona de confort et fa veure les coses 
amb més empatia i des d’un altre punt de vista.  
 
Una forta abraçada des de Manchester! 
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EL BATEC DEL POBLE  

Vives guanya la panera de Nadal 
Durant aquestes festes, s’ha celebrat per primer 
cop la campanya “Per Nadal, comerç local”, on 
s’ha sortejat una panera de productes dels dife-
rents comerços de la Granada valorada en més de 
1000 €. 
 
L’edició ha estat un autèntic èxit, amb més de 
6000 participants. Els comerciants també n’han fet 
una valoració molt positiva, posant en relleu el fet 
que campanyes com aquestes fan que gent que no 
és habitual dels comerços del municipi, s’hi apropi. 
El guanyador es va escollir al balcó de l’Ajunta-
ment durant la cavalcada de Reis, quan el rei Mel-
cior va treure la butlleta amb el nom d’Eulàlia Font 
Vives. 
 
L’entrega de la panera es va fer en un acte a l’A-
juntament el passat 16 de gener. La premiada no 
hi va poder ser present, però la seva neboda va 
llegir una carta on agraïa a tots els col·laboradors 
el fet de participar en la panera i posava de mani-
fest la importància de promocionar el comerç local 
i la proximitat que aquest ofereix. 

Albà s’imposa al concurs de façanes 
La Gemma Albà i Mestres és la guanyadora del 
concurs de decoració de façanes de Nadal, que 
enguany se celebrava per tercer cop. És la segona 
vegada que Albà aconsegueix la primera posició, 
després de proclamar-se també vencedora fa dos 
anys, en la primera edició. 
 
La segona posició del concurs va ser per a Bastian 
Gyorgyi i la tercera, per a Rosa Alías i Segovia, en 
un concurs on hi van haver onze participants, tres 

més que l’any anterior. Les votacions per escollir la 
façana guanyadora les van realitzar els onze regi-
dors del consistori. 
 
L’entrega de guardons va tenir lloc el 16 de gener 
en un acte al saló de plens de l’Ajuntament de la 
Granada, on tots els participants van rebre un di-
ploma. Enguany, el premi als tres primers concur-
sants consistia en un val a gastar en els diferents 
establiments del municipi.
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EL BATEC DEL POBLE  

La càpsula digital 
El món digital ha vingut per quedar-se i per conviu-
re amb el món analògic i quotidià. Els mòbils, les 
xarxes, les pantalles, els videojocs, internet... com-
parteixen espais amb els llibres, els jocs de taula, 
l’esport... sigui entre els joves, els no tan joves i els 
infants. Sorgeix la necessitat de vetllar per l’ús res-
ponsable i la seguretat digital com vetllem per les 
relacions humanes a les aules, a l’esbarjo i als 
aprenentatges de dins i fora l’escola. 
 
Enguany, l’escola Jacint Verdaguer hem estat do-
tats de material informàtic divers gràcies al Depar-
tament d’Educació: bee bots, chromebooks, ordi-
nadors portàtils i pantalles digitals. Tot aquest ma-
terial ha arribat per complementar el que ja teníem. 
Els i les mestres ens estem formant per fer-ne un 
bon ús i combinar els aprenentatges digitals amb 
els analògics de tota la vida. 

Amb un sol clic podem accedir a quantitats enor-
mes d’informació que responen de manera imme-
diata a la curiositat que pot tenir un alumne en 
qualsevol moment. El repte, doncs, recau en la 
selecció d’aquesta informació i en fomentar l’espe-
rit crític. Aquesta ha de ser contrastada, veraç i en 
la mida justa. 
 
A l’escola, estem aplicant progressivament aquest 
maquinari nou a l’aprenentatge de les mates, la 
llengua, l’experimentació, la lectura, la música... 
facilitant que l’etapa escolar sigui més diversificada 
i engrescadora, sense oblidar-nos del joc, la in-
teracció, el diàleg, la cooperació, la reflexió... que 
és el que veritablement ens fa humans. 
 
 

Escola Jacint Verdaguer 

Després de força anys, enguany, amb molta 
il·lusió, la Comunitat Educativa de la Granada vam 
organitzar el 2n Cros Escolar de l’Alt Penedès d’a-
quest curs, juntament amb el Consell Esportiu. Un 
dia assolellat, tot i que amb una mica de vent, que 
va esdevenir una gran fita per a tots els qui hi và-
rem assistir. I gràcies a la col·laboració de diferents 
empreses del poble i la comarca vam obsequiar 
els participants amb fruita i aigua, i, alhora, vam 
sortejar una lot de vins i caves. 
 
Agraïm a tots els col·laboradors, pares i mares que 
van venir a ajudar en el circuit, el seu compromís 
per a dur a terme exitosament aquesta jornada. 
Moltes gràcies a tothom per fer-ho possible! 

I què dir de les tant esperades festes de Nadal! 
Il·lusió, alegria, nervis i la innocència dels més me-
nuts... La festa de Nadal a l’escola, amb les figures 
del pessebre, les cançons, neules per a tothom i 
molta gresca per tancar el primer trimestre del 
curs! També, com ja fa uns anys, l’AMPA vam or-
ganitzar la Caminada Solidària per anar a buscar el 
Tió de l’escola.  
 

El Tió, va enviar una carta als alumnes i la cartera 
del poble, la Cristina, els la va entregar. Quina 
il·lusió que els va fer! El Tió els demanava que l ’a-
nessin a cercar tot fent camí cap als Pujols! Un cop 
trobat amb la seva mare, la Tiona, vam menjar 
mandarines i sortejar 2 fantàstics lots gràcies a la 
col·laboració de diversos comerços del poble i la 
comarca. 
 
També, gràcies a Edicions Cavall Fort, vam regalar 
als infants que van assistir revistes de Cavall Fort i 
del Tatano, i les restants, les vam donar a l’escola. 
I ja veieu que això va ser un no parar de festes i 
festetes, regals i més regals que, tot just començà-
vem a enfilar les festes de Nadal! 
 
I ja només ens cal dir-vos que desitgem que ha-
gueu tingut unes molt bones festes i que sigueu 
tots i totes bons minyons que els Reis d’Orient, 
vigilen tota la gent! 

 

AMPA Jacint Verdaguer 

Cros escolar i festes de Nadal 
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EL BATEC DEL POBLE  

L’espai socioeducatiu Xaloc es presenta 
Som un grup d’infants de 1r a 6è de l’escola Jacint 
Verdaguer que tots els dilluns i dimecres de 16:30 
a 18:30h ens trobem per realitzar diferents activi-
tats i aprenentatges, acompanyats de dues educa-
dores. Farà dos anys que vam decidir posar nom 
aquesta aventura, i ens diem el Xaloc. 

Els nens i nenes de primer a tercer anem al Xaloc 
per divertir-nos, fer activitats i viure aventures. Vo-
lem animar als pares i mares perquè apuntin altres 
infants de l’escola. Quants més siguem millor ens 
ho passarem! 

Alumnes de 1r a 3r 
 
El Xaloc és un espai que el fem a l’escola, a l’aula 
del costat del cau i us hi podeu apuntar, perquè 
ens ho passem molt bé! Fem activitats molt diverti-
des i també sortim a jugar! Ens agrada molt formar 

part del Xaloc. 
Alumnes de 4t 

 
És un espai divertit, primer berenem tots junts, fem 
una estona de deures o repàs escolar i després 
fem activitats com anar al parc, fer excursions, 
pintar samarretes... i a final de curs fem una activi-
tat sorpresa! 

Alumnes de 5è 
 
El Xaloc és molt divertit. Estem dividits en dos 
grups: grans i petits. Fem deures amb ajuda d’una 
educadora, també fem excursions i juguem a jocs. 
Ens donen tot tipus de material per fer les activi-
tats i manualitats. Fem tallers culinaris i l’últim dia 
de curs fem una sortida: l’any passat vam anar a la 
Bauma i fa dos anys, al Planeta Màgic! 

Alumnes de 6è 
 
El Xaloc és un espai pensat per donar suport i fo-
mentar la personalitat dels infants, les seves habili-
tats socials i el desenvolupament dels aprenentat-
ges bàsics. Treballem a través d’una educació en 
valors: el respecte, la tolerància, l’empatia, la valo-
ració de la diversitat, el saber escoltar... i on cada 
infant és protagonista del seu procés, respectant 
les fases del seu desenvolupament. Us invitem a 
venir a conèixer-nos! 

Educadores 
 

Espai Xaloc  

Solidaritat amb els refugiats 
Solidaris la Granada va fer el passat 29 de gener la 
53a concentració en suport a les persones més 
desafavorides. En les trobades, que tenen lloc l ’úl-
tim dimecres de cada mes a la Plaça de la  Vila de 
Vilafranca del Penedès, s’hi llegeix sempre un ma-
nifest d’actualitat i es fa una capta de diners entre 
els assistents, que són destinats a l’ONG Open 
Arms, que salva vides dels refugiats que intenten 
creuar el Mediterrani en recerca d’oportunitats. 
 
En aquesta concentració, es va parlar del gest soli-
dari d’un noi senegalès de 20 anys, en Gorgui La-
mine, que a principis de desembre de l’any passat 
va arriscar la seva vida per salvar un discapacitat a 
Dènia quan s’incendiava casa seva. També del cas 
de la Fatma Aboudrar, una marroquina amb càncer 
que no va tenir més remei que “pujar als vaixells 
de la mort” (en paraules seves) per tenir el tracta-
ment que el seu país no li proporciona. La Fatma 
va poder arribar a les Illes Canàries gràcies al seu 
coratge i la seva tenacitat. 
 
Solidaris La Granada té un paper destacat en la 
cursa nocturna solidària del mes de juliol i 
col·labora amb l’escola per tal que cap nen es que-

di sense colònies ni sortides per motius econò-
mics. Durant la campanya de Nadal, a més, ha fet 
arribar una joguina o regal a les famílies més ne-
cessitades del poble mitjançant la Comissió de 
Reis. 
 
En definitiva, intentem estendre els valors de la 
solidaritat i la justícia social entre la societat. Us 
animem a participar en les nostres concentracions. 

 
 

Solidaris La Granada 
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Puja al #MovimentJove! 
El Servei de Joventut de la Granada està en ple 
procés de transformació: vol ser un espai per al 
jovent del poble i que es construeixi a través de les 
vostres idees i propostes. L’hem de crear entre 
tots i totes!  
 
El nou #MovimentJove és una etapa de renovació 
del que ja porta bastant de temps existint (el Ser-
vei Jove-Dinamo), però amb una imatge completa-
ment renovada. La sala on realitzem les nostres 
activitats segueix sent la mateixa, però ens agrada-
ria renovar-la, redecorar-la i omplir-la d'activitats 
segons allò que els joves del poble els agradaria 
trobar-hi. 
 
L'objectiu del #MovimentJove és que aquest sigui 
una porta oberta per als i les joves de la Granada 
per facilitar l'organització o realització d'idees, pro-
jectes o activitats. 
 
Per tant, estem oberts a totes les vostres iniciati-
ves, propostes i motivacions que són, al cap i a la 
fi, el que definirà aquest #MovimentJove de la Gra-
nada! 
 
Aquest servei treballa de manera coordinada amb 
el servei comarcal de Joventut (DINAMO), del qual 
en podeu més 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 inter-
nacional, dubtes professionals o acadèmics,  gène-
re, salut i molt  més. No dubteu en contactar-hi en 
cas que ho cregueu necessari: hi som per ajudar-
vos! 

A la pàgina final d’aquest butlletí hi podreu trobar 
un recull de les darreres activitats que hem dut a 
terme, així com també algunes de les activitats que 
farem els propers mesos. Us hi esperem! 
 
Horaris d’obertura, xarxes socials i contacte  
Podeu trobar el servei obert els dilluns i dimecres 
de 4 a 8 de la tarda, al centre cívic (sala Moviment 
jove, primera planta). 
 
Facebook: Joventut La Granada. 
Instagram: @dinamolagranada. 
Telèfon i WhatsApp: 628 26 44 82 (Gisela). 

El Club de Jocs comença a caminar 

 

El passat 19 de gener va tenir lloc la primera troba-
da del nou Club de Jocs de la Granada, un espai 
per gaudir de jocs de taula moderns, i que pares i 
fills puguin passar una estona plegats jugant, diver-
tint-se i aprenent. 
 
Els jocs, a més de ser lúdics, poden oferir valors 
pedagògics i educatius, que ajuden a treballar apti-
tuds com la lectoescriptura, les emocions, l’estra-
tègia, l’agudesa visual, la cooperació, el raona-
ment, la lògica... 
 
Les trobades del club de jocs tindran lloc el primer 
i el tercer diumenge de cada mes, de 4:30 a 7 de 
la tarda a la casa de cultura. Hi pot participar qual-
sevol persona, de l’edat que sigui, encara que els 
més petits han d’anar acompanyats d’un adult refe-
rent que els pugui guiar durant la jornada. 
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ESPORTS  

Finidi, campió de marxes de resistència 
El granadenc Francesc Xavier Peñalver “Finidi” 
s’ha proclamat, per tercera vegada, campió de 
Catalunya de caminades de resistència. 

L’atleta del Centre Excursionista del Penedès va 
revalidar el campionat el passat novembre a Gavà, 
on tenia lloc la darrera de la vintena de proves de 
la competició. Finidi és, a més, un dels cinc únics 
participants que va aconseguir assolir la totalitat 
de les proves, enllaçant entre els tres anys que 
s’ha proclamat vencedor una seixantena marxes 
de resistència consecutives finalitzades en l’esde-
veniment que organitza la Federació d’Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya.  

El patinatge artístic, a punt per competir 
Aquest mes comencen les competicions de pati-
natge artístic en la modalitat individual. La primera 
jornada se celebrarà el cap de setmana del 8 i 9 
de febrer al pavelló de Santa Margarida i els Mon-
jos, i la segona jornada, el cap de setmana del 29 
de febrer a Torrelavit. Hi participaran un total de 
vint patinadores del club, en categories que van 
des de prebenjamí B fins a Cadet C. 

Al mes de març hi haurà la primera fase dels cam-
pionats de xous, i el club hi participarà amb dos 
grups. 

Tots els grups del club fa temps que ho preparen i 
estan treballant de valent. Us desitgem molt d’èxit! 

Patinatge Artístic La Granada 

Noves pistes de pàdel i skate park 
La Granada disposarà ben aviat de nous equipa-
ments esportius. Els pressupostos de l‘Ajuntament 
per aquest any 2020 contemplen una partida per a 
la construcció d’unes noves pistes de pàdel a la 
zona esportiva. D’aquesta manera, es complemen-
ta l’oferta ja existent al municipi amb un equipa-
ment d’un esport que està a l’alça i que, darrera-
ment, practiquen cada cop més persones.  

Properament, també s’iniciarà la construcció d’un 
skate park, donant compliment així a una de les 
demandes més repetides entre els joves del poble. 
Aquest és un espai que inclou rampes, entre d’al-

tres, i que està destinat a aquells qui van amb pati-
net, patins o monopatí. 

D’altra banda, l’Ajuntament està a l’espera d’un 
informe tècnic de la Diputació de Barcelona que 
ha de definir quina és la ubicació idònia per al nou 
pavelló esportiu, que està previst que es construei-
xi al llarg d’aquesta legislatura. D’aquesta manera, 
s’avalua quina de les dues opcions que hi ha sobre 
la taula és més idònia: si reconvertir l’actual pista 
poliesportiva en un pavelló, o construir-ne un de 
nou a la zona esportiva. 

25è aniversari del Bici Club Alt Penedès 
El Bici Club Alt Penedès celebra enguany el 25è 
aniversari i ha estat homenatjat per la Federació 
Catalana de Ciclisme i per la Reial Federació Espa-
nyola de Ciclisme. A més, l'escola de ciclisme ha 
estat un any més l'única del Penedès homologada 
per la Federació Catalana.  

Si esteu interessats en l'escola de ciclisme, podeu 
trucar al telèfon del club: 670 76 76 76.  
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Tot això passava abans... 
 
Alguns fets de la Guerra Civil a la Granada 

 
Dos dies abans de la crema de l’església, va succeir el següent fet: una patrulla voltava pel poble a les 
ordres del Comitè en servei de vigilància. Se sentiren uns trets a la part de Vilafranca i s’atansaren a la 
carretera de Sant Sadurní per saber què passava. 
 
Veien un home que corria, i procuraren atrapar-lo per identificar-lo. Quan el pararen, descobriren que 
era un capellà que fugia. Al ser preguntat per qui era, d’on venia i on anava, els va dir que era capellà 
de Vilobí i que anava a Sant Sadurní per veure si podia agafar el tren per arribar a Barcelona. 
 
El portaren a l’ajuntament i, en fer-se molt de nit, els del Comitè amb els altres que hi havia anaven 
marxant cap a casa seva, sense decidir què fer amb el detingut. En Josep Piquer Boya, que era regi-
dor, el va portar a una casa de gent de dretes perquè al poble no s’hi podia quedar, davant del perill 
que hi havia per a ell i per a qui l’acollís. 
 
Posats en camí i a peu, al passar per davant del cementiri, el mossèn s’alarmà i ja es veia mort, però el 
seu guardià li repetí que no tingués por. 
 
A l’arribar a la torre de Cal Pau Xic, l’acompanyant li digué que al fer-se de dia i veiés moviment, tru-
qués i es presentés donant-se a conèixer. En aquella ocasió, mossèn Lluís Pañella Pena havia salvat la 
vida, i pogué arribar a Barcelona al cap d’unes setmanes. 
 
A l’arribar-hi, va tenir molta mala sort, ja que fou detingut per les patrulles de Control. El 14 de desem-
bre de 1936, i passats un parell de mesos d’empresonament al Convent de Sant Elies, fou assassinat 
en unes de les saques. 
 
Com ja es va explicar en l’anterior butlletí, el 3 d’agost cap al tard, un cotxe amb gent armada proce-
dent de Vilafranca s’aturà davant de cal fuster (Cal Riba) preguntant per mossèn Jacint Rius Vallès, que 
era oncle de la mestressa i havia estat vicari de la Granada. 
 
En no trobar-lo allà, se n’anaren a la Teuleria, on l’agafaren i, enduent-se’l cap a la terrassola, l’assassi-
naren prop de Can Figueres del Barranc. 
 
El 16 de setembre següent, també fou assassinat a la Font del Lleó, prop de Barcelona, mossèn Fran-
cesc Ferrando Alemany, fill de Cal Jepet, que era rector del poble de Monistrol d’Anoia i ecònom de 
Sant Joan Despí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Continuarà al proper butlletí...

Per Ramon Cuscó i Vallès 



 

 

ACTIVITATS DEL CURS 2019 – 2020 

 
Assistint al Casal de la Gent Gran de la Granada 
podreu participar en les nombroses activitats que 
s’hi realitzen a les tardes, de 15 a 19h.  
 
A continuació, teniu un resum de les activitats, ta-
llers i serveis que es realitzen durant aquest curs. 
 
Pilates 
Dilluns i dimecres, de 10 a 11h 
A la sala polivalent de la Casa de Cultura 
 
Taller d’estimulació cognitiva 
Dimarts, de 15:30 a 17h 
Al Casal de la Gent Gran 
 
Taller d’informàtica 
Dimarts, de 17:15 a 18:30h 
A l’aula d’informàtica de l’Escola Jacint Verdaguer 
 
Taller de treballs manuals 
Dimecres, de 15.30 a 18:30h 
Al Casal de la Gent Gran 
 
Espai de trobada i relació 
De dilluns a dissabte, de 15 a 19h 
Al Casal de la Gent Gran 
 
 
 
Alguns dels serveis que s’ofereixen són: 
 
Servei de dinamització de gent gran 
Dimarts, de 10 a 18:30h 
Al Casal de la Gent Gran 
 
Servei de podologia 
 
Servei de barberia 
 
 
 
Les activitats estan adreçades a tots els majors de 
60 anys que ho desitgin. Per a més informació i per 
inscriure-us a les activitats cal que us dirigiu al Ca-
sal de la Gent Gran. 
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Més informació: CASAL DE LA GENT GRAN  

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

RESUM D’ACTIVITATS 
 
Port Aventura 
Un total de 39 joves de la Granada van partici-
par de la sortida a Port Aventura que vam fer el 
23 de desembre. Llàstima que va ser un dia una 
mica ventós, per la resta va anar tot molt i molt 
bé! 
 

Competició de cal·listènia 
Aprofitant les instal·lacions del parc de barres 
de la Granada i l'afició per aquest esport d'al-
guns joves del poble, es va organitzar una com-
petició de cal·listènia, a la qual van acabar-hi 
assistint atletes molt forts i coneguts. Possible-
ment, més endavant es realitzi un taller d'inicia-
ció o perfeccionament per a joves del poble 
que tinguin ganes d'aprendre'n o millorar. 
 
 

PROPERES ACTIVITATS PROGRAMADES 
 
Xerrada - Carmanyola picant 
6 de març, a les 20:30h. Sala Moviment Jove. 

Xerrada per a joves d'entre 15 i 25 anys, sobre 
la iniciació al joc eròtic amb mostra de produc-
tes i resolució de dubtes amb «Carmanyola Pi-
cant». Activitat emmarcada dins els actes del 
dia de la dona. Cal avisar amb antelació al 628 
26 44 82 (places limitades).  
 
 
Podeu seguir-ne l'activitat a les xarxes socials: 
Facebook: Joventut La Granada—Dinamo. 
Instagram: @dinamolagranada. 
 

Més informació: CENTRE CÍVIC DE LA GRANADA  

Horari: dilluns i dimecres de 16 a 20h.  
També podeu contactar per WhatsApp al telèfon 628 264 482  



 

 

VIGÍLIA DE REIS, ANY 1960  

Imatge superior: els Reis fent el repartiment de joguines al Carrer de l ’Estació. 
Imatge inferior: els Reis atenent la quitxalla a la Societat L ’Aliança. 
 
Fotografies cedides per la familia Alòs Tubella.  


