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Des de l’alcaldia 

Benvolguts granadencs i granadenques, 

 

Em dirigeixo a tots vosaltres en un dels moments més crítics que viu i ha viscut la 

societat. En els últims mesos, s’ha establert un escenari desconegut, el qual tris-

tament ja ha impactat al nostre poble. 

 

És per això que, com Alcalde de La Granada em vull adreçar, en primer lloc, a 

totes les famílies que han perdut algun ésser estimat. El meu més sentit condol 

per a totes elles. 

 

En aquests durs moments, hem d’estar més units que mai i, precisament per ai-

xò, vull elevar l’esperit solidari de tots els veïns i veïnes. 

 

Moltes gràcies a tots els treballadors municipals, als grups de voluntaris i voluntà-

ries que reparteixen els productes de primera necessitat a les persones que ho 

requereixen, a totes les voluntàries que han confeccionat mascaretes per a tots i 

cadascun dels granadencs i granadenques, al Carles Juvés i al Joan Pons per 

haver desinfectat tots els racons del nostre poble, i a totes les empreses que, 

d’una manera o altra, han destinat la seva ajuda per poder superar la COVID -19. 

 

Sóc molt conscient de l’impacte social i econòmic que aquesta pandèmia està 

ocasionant a les nostres famílies, empreses, cellers, comerços, autònoms, esta-

bliments de restauració i a qualsevol activitat productiva i comercial que tenim al 

municipi. 

 

La meva obligació i responsabilitat com a Alcalde és fer tot el que sigui a les me-

ves mans per tal de protegir les famílies, els llocs de treball i les empreses de la 

Granada.  

 

Per això, des del Consistori hem adoptat i seguirem adoptant les mesures que 

facin falta per ajudar-vos, i continuarem treballant intensament per minimitzar els 

efectes d’aquesta greu crisi sanitària, social i econòmica, donant el millor de si 

per a la Granada. 

 

Moltes gràcies per tot l’esforç que esteu realitzant. 

 

 

El vostre alcalde,  

 

Joan Cols i Canals 
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A CAUSA DE L’ESTAT D’ALARMA DECRE-

TAT PER LA CRISI SANITÀRIA PER COVID-

19, TOTS ELS ACTES PÚBLICS ESTAN PRO-

HIBITS. 

 

 

TOT I AIXÍ, LA SITUACIÓ CANVIA DIA A DIA. 

ÉS POSSIBLE QUE, EN ELS PROPERS ME-

SOS, S’AIXEQUIN ALGUNES RESTRICCI-

ONS I ES PERMETIN ACTES AMB RESTRIC-

CIÓ D’AFORAMENT I MANTENINT EN TOT 

MOMENT LES MESURES DE SEGURETAT. 

 

 

DES DELS CANALS OFICIALS DE L’AJUN-

TAMENT US INFORMAREM PUNTUALMENT 

DE TOTES LES NOVETATS.  

 
 

ATENCIÓ: a causa de l’estat d’alarma, els horaris es 
poden veure modificats. 
 
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 
93 890 00 00 
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El passat mes de març va finalitzar la substitució de 
les lluminàries antigues de la Plaça de la Indepen-
dència, el Passatge de Mercè Rodoreda, el Carrer 
de la Teuleria, la piscina i el consultori mèdic per 
nous llums LED. 
 
D'aquesta manera, s'aconsegueix una millor 
il·luminació dels carrers i places del poble fent ser-
vir tecnologia més sostenible i respectuosa amb el 
medi ambient.  

Substitució de lluminàries en dife-

rents carrers del poble 

Des del passat mes de febrer, podreu trobar el con-
tenidor de recollida de l’oli de cuina usat darrere la 
plaça de l’Església. El canvi d’ubicació s’ha fet per 
tal d’evitar problemes sanitaris i de seguretat en 
l’àmbit de l’escola, en una zona on habitualment hi 
passen molts nens petits. 
 
Recordeu que el reciclatge de l’oli usat és impor-
tantíssim: si es llença a l’aigüera, un sol litre d’oli 
pot arribar a contaminar fins a 1000 litres d’aigua. 
Cuidem el medi ambient! 

Nova ubicació del contenidor de re-

collida d’oli usat 

En cas d’urgència, poseu-vos en contacte amb 
l’Ajuntament. La recollida de voluminosos té lloc 
l’últim dissabte de cada mes. 

La Fundació Puig, de l’empresa multinacional cata-
lana de productes de perfumeria Puig, va donar a 
l’Ajuntament de la Granada una gran quantitat de 
gels hidroalcohòlics, que s’han repartit al llarg de 
les darreres setmanes entre tots els veïns del poble, 
juntament amb les mascaretes fetes pels voluntaris. 
 
A més, al principi de la crisi sanitària, les empreses 
DPR Automatismos i D3D Tech Printing van fer una 
donació de protectors facials, que es va destinar al 
personal de la brigada i als voluntaris del poble. 
 
Des del consistori municipal, volem mostrar públi-
cament el nostre agraïment a tothom qui està 
col·laborant en aquesta crisi sanitària. 

Donacions de material sanitari i de 

protecció de diferents empreses  

Per motius de seguretat, el punt Reciclamòbil s’ha 
retirat mentre dura l’estat d’alarma. Quan la situació 
torni a la normalitat, els horaris seguiran sent els 
habituals, que podeu consultar a la imatge inferior. 
 
En cas que d’urgència, podeu posar-vos en contac-
te amb l’Ajuntament per telèfon (93 897 40 25) o 
per correu electrònic (granada@diba.cat). 

Retirada del punt Reciclamòbil du-

rant l’estat d’alarma 

Aprofitant la inactivitat de les instal·lacions del cen-
tre cívic d’aquestes setmanes a causa de l’estat 
d’alarma decretat per la COVID-19, la brigada muni-
cipal hi ha estat treballant realitzant diverses tas-
ques de manteniment. 
 
Entre les tasques realitzades, cal destacar que 
s'han repintat completament la major part de sales i 
espais de tot l'edifici. 

Tasques de manteniment al centre 

cívic  
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En aquesta situació excepcional i a causa de la situ-
ació de vulnerabilitat que suposa el confinament a 
casa per a les dones que pateixen situacions de 
violència masclista i els seus fills i filles, des de l’Ins-
titut Català de les Dones s’ha habilitat un espai es-
pecífic a la seva pàgina web on hi trobareu la infor-
mació actualitzada de l’estat dels diferents serveis 
de la Xarxa d’Atenció Integral.  
 
Per altra banda, la Línia 900 900 120, d’atenció a 
dones en situació de violència masclista, esdevé en 
aquest context de confinament un servei central i 
una de les principals portes d’entrada a la xarxa de 
recursos. Us recordem que es tracta d’un servei 
telefònic confidencial i gratuït que atén durant les 
24 hores els 365 dies de l’any. 

Informació sobre serveis d’atenció a 

les dones en estat de confinament  

El passat mes d'abril es va habilitar un espai d'higie-
ne canina (conegut habitualment com a pipican) a 
la zona enjardinada de la Rambla d'Antoni Gaudí.  

Cal recordar que, tant en aquest espai com en qual-
sevol altre de tot el poble, cal recollir els excre-
ments dels animals i dipositar-los al contenidor cor-
responent. Mantenir el poble net és feina de tots i 
cadascun de nosaltres. 

Nou pipican a la Rambla d’Antoni 

Gaudí 

Els Xicots de Vilafranca van elegir el passat mes de 
febrer el granadenc Gerard Ametllé com a nou cap 
de colla dels de la camisa vermella per a les dues 
properes temporades. 
 
Ametllé, qui ha estat cap de pinyes durant els dar-
rers tres anys, agafa el relleu a qui ha dirigit la colla 
vilafranquina aquesta darrera temporada, Gabi Cot. 
 
La direcció tècnica de la colla es va marcar com a 
objectiu assolir el màxim nombre de castells de vuit 
possible, així com fer créixer la base social de la 
colla. Tot i així, la situació sanitària del país ha para-
litzat completament la temporada castellera. 

Tancament de places, parcs i ins-

tal·lacions per l’emergència sanitària 

Seguint les recomanacions de les autoritats sanità-
ries, durant l’estat d’alarma s’han mantingut tancats 
al públic tots els parcs i places del poble, per tal 
d’evitar aglomeracions i prevenir així els contagis 
de COVID-19 entre la població. 
 
L’obertura d’aquests, així com la resta d’equipa-
ments i edificis municipals, anirà en funció de l’aixe-
cament general de les restriccions a tot el país. Po-
deu seguir-ne l’evolució i estar al dia de totes les 
novetats seguint els canals oficials de l’Ajuntament. 

Gerard Ametllé, nou cap de colla 

dels Xicots de Vilafranca 

A causa de l’estat d’alarma decretat pel COVID-19, 
els actes de l’Abril Cultural, que havia de tenir lloc 
pels volts de Sant Jordi, es van haver de cancel·lar. 
 
Esperem que algun dels actes anul·lats es pugui 
celebrar en el futur si la situació sanitària millora. 

S’anul·len els actes de l’Abril Cultu-

ral per la crisi sanitària  

Èxit dels actes de celebració del Dia 

de la Dona 

El dia 8 de març, la Granada va celebrar el Dia de la 
Dona. L’acte més destacat va ser una trobada on 
sis dones del poble, d’àmbits totalment diferents, 
van compartir amb tots els assistents les seves vi-
vències i el seu punt de vista sobre la situació de la 
dona al món actual i al poble en particular. Si voleu 
recuperar l’acte, ho podeu fer al canal de YouTube 
de La Granada Televisió. 



 

 

6 MAIG 2020 Butlletí Municipal 
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Mesures per fer front a la COVID-19 
En aquesta situació de crisi, l’Ajuntament de la 
Granada és al costat dels veïns i veïnes del po-
ble. 
 
És per això que, durant aquestes setmanes, 
s’han aprovat diverses mesures destinades a 

alleujar l’impacte de la crisi sanitària en la vida 
de tots els granadencs i granadenques. 
 
En els següents punts, us resumim una per una 
les iniciatives que s’han pres. 

S’ajorna el pagament de l’im-
post de vehicles de tracció 
mecànica fins al mes de juny. 

La llar d’infants no generarà 
rebuts fins que no torni a l’acti-
vitat habitual.  

Els terminis de pagament de 
l’impost sobre els béns immo-
bles (IBI) sense fraccionar i de 
la primera fracció s’amplien fins 
l’1 de setembre del 2020. 

S’amplia el termini de paga-
ment de la taxa de recollida de 
residus sense fraccionar fins l’1 
de setembre del 2020. En el cas 
dels fraccionats, la primera frac-
ció s’amplia fins l’1 de juliol del 
2020. 

S’ajornen els pagaments amb 
període voluntari propi fins al 
mes de juny. 

De forma extraordinària, es do-
narà el 100% de la beca a tots 
els alumnes de l'Escola Jacint 
Verdaguer que resultin becats 
per al curs 2020-2021. 

No es cobrarà la taxa de ter-
rasses durant aquest any 2020. 
A aquells establiments que ja 
hagin efectuat el pagament, se’ls 
descomptarà l’any que ve l'im-
port proporcional.  

Es mantenen totes les inversions 
previstes, amb previsió d’aug-
mentar-les per tal de rellançar 
l'economia i lluitar contra l'a-
tur.  

Es crea un fons extraordinari 
d’ajudes dirigit a les persones 
vulnerables del municipi més 
afectades econòmicament per la 
COVID-19. 

El cànon social zero de l’aigua 
es fa extensiu a tots els trams 
de la factura per tal de protegir 
els col·lectius més vulnerables. 
 
Als usuaris domèstics que gau-
deixen de la tarifa social del cà-
non de l’aigua, se'ls aplicarà un 
tipus de gravamen 0 per a tot 
el seu consum i, per tant, inde-
pendentment que superin el pri-
mer tram. 
 
A la resta d’usuaris domèstics, 
se'ls aplicarà un coeficient 0,5 
als tipus aplicables en cada tram 
de consum. 

Es compensarà la taxa de resi-
dus comercials als establi-
ments que han hagut de tancar 
per disposició legal a conse-
qüència de la COVID-19 durant 
l’estat d’alarma. 

Es posaran en marxa campanyes 
per a la dinamització del co-
merç local. 



 

 

BENESTAR SOCIAL  

7 MAIG 2020 Butlletí Municipal 

Funcionament dels serveis socials durant l’estat 
d’alarma 
 
Durant el període de confinament, els serveis soci-
als de la Granada han continuat actius, mirant de 
donar resposta i assessorament a totes les situaci-
ons que s’han anat presentant, encara que no s’ha 
pogut atendre de manera presencial. L’equip s’ha 
organitzat per poder donar el servei de manera tele-
màtica per tal d’atendre tothom qui ho necessiti. 
 
El circuit d’atenció que s’ha establert consisteix en 
què, quan una persona fa una demanda a l’Ajunta-
ment, aquest ho comunica a l’equip de serveis soci-
als, que posteriorment es posarà en contacte amb 
la persona demandant per tal de poder-la atendre. 
 
D’altra banda, s’ha anat fent seguiment d’aquells 
casos que ja es coneixien i que el context actual els 
posa en una situació de vulnerabilitat, per tal de mi-
rar de pal·liar els efectes de la COVID-19. En 
aquest sentit, recordem que, en cas de dubte amb 
els terminis d’alguna tramitació, cal posar-se en 
contacte amb l’organisme responsable. 
 
Tot i el cessament de l’activitat d’alguns departa-
ments, des dels serveis socials també s’ha estat en 
contacte amb la resta de recursos de la xarxa amb 
l’objectiu que es poguessin atendre tots els casos 
en què s’ha detectat alguna dificultat.  
 
 
Seguiment de la gent gran 
 
Una altra línia d’actuació engegada des de l’Ajunta-
ment, els serveis socials municipals i amb la 
col·laboració de l’entitat Solidaris La Granada ha 
estat el protocol d’actuació per ajudar gent gran i 
persones vulnerables atesa la situació d’emergència 
sanitària provocada per la COVID-19. Aquest proto-
col consisteix en poder dur la compra a casa a per-
sones grans o persones que, per la seva situació de 
vulnerabilitat, no poden anar a fer la compra. 
 
Qualsevol persona gran que no tingui xarxa familiar 
ni social que la pugui ajudar, pot contactar amb l’A-
juntament de La Granada al telèfon 93 897 40 25 
per sol·licitar aquest suport. 
 
La dinamitzadora de la gent gran del municipi ha 
estat trucant i fent seguiment a les persones grans 
que viuen soles o que no tenen una xarxa de su-
port. L’objectiu principal d’aquest seguiment és des-
cartar situacions de risc i valorar possibles necessi-
tats. 
 
En aquest àmbit, moltes persones grans del munici-
pi ja son beneficiàries del servei de teleassistència. 
Des del servei, han reforçat el seu seguiment, fent 
una  coordinació periòdica amb els serveis socials. 

Banc dels aliments 
 
Durant aquest període, el banc d’aliments del muni-
cipi s’ha mantingut actiu i els voluntaris de Càritas 
han continuat fent les entregues. 
 
Per motius de seguretat, durant l’estat d’alarma 
s’han espaiat les entregues i s’estan fent de manera 
mensual, mantenint uns horaris preestablerts per a 
cada família i prenent les mesures de seguretat i 
higiene pertinents. 
 
 
Atenció psicològica 
 
Des del Consell Comarcal del Alt Penedès, s’ofereix 
un servei d’atenció psicològica per a persones que 
visquin amb molta angoixa el fet de tenir un familiar 
ingressat per la COVID-19 i no poder-lo visitar, per-
sones que hagin perdut una persona estimada per 
la COVID-19 i no hagin pogut acomiadar-se ni fer 
cap cerimònia o altres situacions de patiment psico-
lògic derivades de la malaltia. 

 

Podeu accedir al servei mitjançant els serveis soci-
als, trucant al 93 890 00 00 o sol·licitant el servei al 
correu electrònic ssocials@ccapenedes.cat. 
 
 
Servei comarcal d’habitatge 
 
La crisi de la COVID-19 té, per a moltes persones, 
una incidència directa en el pagament de lloguers i 
hipoteques. E Consell Comarcal ha creat una pàgi-
na dins la web corporativa amb informació específi-
ca, i actualitzada dia a dia, sobre aquest tema. 

Els serveis socials en l’estat d’alarma 
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PROPOSTES PER A LES PERSONES 

Volem aprofitar aquest espai per mostrar el nostre 
agraïment a totes aquelles persones que, amb el 
seu esforç i solidaritat, han fet possible que la situa-
ció d’absoluta excepcionalitat que estem vivint arran 
de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la 
COVID-19 sigui més fàcil de gestionar per a tothom. 
 
Mil gràcies, als que us heu quedat a casa, als sanita-
ris, als repartidors, als comerciants, als escombriai-
res, als pagesos, als voluntaris i als qui heu anat a 
treballar per donar un servei bàsic i necessari. 
 
El grup municipal de l’Entesa-AM, durant aquest 
episodi d’estat d’alarma, s’ha posat a disposició de 
l’equip govern municipal. L’Entesa-AM ha presentat 
diferents propostes, com la desinfecció de carrers, 
el repartiment de mascaretes a tota la població, etc., 
i ha donat suport a diferents iniciatives com la cam-
panya d’Instagram iniciada pel consistori. 
 
Aquesta crisi sanitària, sens dubte afecta a tota la 
societat de forma global, a tots nivells: sanitaris, so-
cials, laborals, econòmics, entre altres. És del tot 
necessària la col·laboració i implicació de tots i totes 
per tal de fer-hi front i mirar de pal·liar, en la mesura 
del possible, els efectes tan negatius que ja s’estan 
començant a notar en moltes llars del nostre entorn 
més proper. És per això que vam fer arribar aques-
tes propostes econòmiques a l’equip de govern: 

1. IBI – Impost sobre béns immobles (contribució): 
condonar el 50% de la quota corresponent al 2020. 
2. Taxa d’escombraries: reducció de l´import de la 
taxa a particulars i empreses del municipi. 
3. Contribucions especials del 2020: ajornament 
fins al mes de desembre del 2020. 
4. Pagament immediat de factures a proveïdors i 
autònoms per evitar cap acomiadament. 
5. Ajuts directes al comerç local. 
a.  No cobrar la taxa de terrasses a la via pública de 

l’any 2020. 
b.  Establir un fons d’ajut econòmic adreçat al co-

merç local, autònoms i indústries del municipi per 
evitar tancaments i pèrdues de llocs de treball. 

6. Ajuts socials 
a.  Bonificació per a les famílies residents al municipi 

perquè aquest 2020 puguin dur els nens al casal 
d’estiu amb normalitat. 

b.  Allargar el casal d’estiu, oferint servei els mesos 
de juliol i agost. 

c. Ajuts especials a qui més ho necessita. 
 
Algunes d’aquestes propostes han estat secunda-
des per l’equip de govern. Des de l’Entesa-AM tenim 
el propòsit d’ajudar als granadencs i granadenques 
a sortir d’aquesta crisi.  

Benvolgudes i benvolguts,  
 
Des del passat mes de març, ens trobem immersos 
en una situació anòmala a la qual mai ens hauríem 
imaginat arribar. És per això que: 
 
En primer lloc, volem donar el condol i el nostre su-
port a totes les famílies que han perdut algun ésser 
estimat per la COVID-19. 
 
En segon lloc, volem donar les gràcies a tots els ve-
ïns i veïnes per haver respectat, estricament, el dur 
confinament. 
 
En tercer lloc, volem donar un immens agraïment a 
tots els voluntaris i voluntàries que, de forma altruis-
ta, han ajudat que el poble de la Granada segueixi 
endavant. Gràcies a tots ells, s’han desinfectat tots i 
cadascun dels racons del poble, s’han confeccionat  
mascaretes per a tots els veïns i veïnes de la Grana-
da, s’han repartit els aliments de primera necessitat 
a les persones més vulnerables, etc. Reiterem, de 
nou, les gràcies cap a tots i totes vosaltres! 
 
I, en quart lloc, volem donar el nostre agraïment, 
també, a totes aquelles empreses que, d’alguna ma-
nera o altra, ja sigui mitjançant donacions o prestant 
els seus serveis, han contribuït a l’ajuda dels veïns i 
veïnes de la Granada.  

Des de l’Ajuntament, hem posat i seguirem posant 
tots els mitjans per tal de minimitzar els efectes d’a-
questa gran crisi sanitària, econòmica i social. Per 
això, hem adoptat un seguit d’ajudes econòmiques a 
les famílies directament afectades per la COVID-19, 
hem posposat el pagament de diversos impostos i 
taxes i en coordinació amb l’Escola, hem dotat de 
connexió a la xarxa els infants que no hi tenien ac-
cés, per tal que realitzin les tasques escolars. Com a 
Consistori, ens hem adherit, per tal de fer més amè 
el confinament, a les campanyes #totaniràbé i a la 
#confinacursa, a més de celebrar un concurs literari 
de Sant Jordi, mitjançant les xarxes socials, que ha 
estat tot un èxit. 
 
Sabem, que vénen dies difícils, que haurem d’acos-
tumar-nos a la nova “normalitat” a partir d’ara, al-
menys fins que no sorgeixi una vacuna, però el que 
tenim clar és que, gràcies a la solidaritat i el compor-
tament de tots els granadencs i granadenques, el 
poble de la Granada SE’N SORTIRÀ!  
 
 

JUNTS ENS EN SORTIREM 
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L ’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS  

MALEÏT CORONAVIRUS COVID-19 

Estem vivint un moment estrany i maleït històric, 
mundialment parlant, que farà canviar molts dels 
nostres costums i maneres de fer com a ciutadans. 
 
L'esforç de tots ha de tenir un premi, que és gua-
nyar la partida al COVID-19. 
 
El confinament està fent molt de mal a l'economia de 
moltes famílies, empreses, autònoms, etc. i cal que 
les administracions estiguem a l'altura del moment. 
 
Ningú, creiem, estava preparat per a una situació 
com la que estem vivint, i d'errors se n’ha comès 
molts, però també encerts, i el millor encert és la 
disposició de la ciutadania a lluitar cos a cos contra 
el coronavirus, amb el sacrifici d'estar confinat a les 
seves llars, protegint les seves famílies d'aquesta 
adversitat. 
 
S'ha d'aplaudir, i així els ciutadans ho han demostrat 
cada dia a les 20 hores, l'esforç de milers i milers de 
professionals, que han estat i continuen estant al 
peu del canó, amb el perill potencial d'estar expo-
sats a la pandèmia. 
 
Metges, infermeres, assistents d'infermeria, cossos 
policials, bombers, SEM, empreses de logística i 
transports, petits i grans comerços de distribució 
alimentaria, farmàcies i tanta i tanta gent que merei-

xen el nostre respecte i admiració, per la seva des-
interessada tasca a fi de mitigar el patiment de la 
ciutadania en aquest confinament obligat. 
 
Un apartat especial pels voluntaris. Milers de perso-
nes que s'han posat a disposició dels ens locals i 
associacions, per ajudar a qui més li fa falta i per, 
sobretot, vetllar per les persones amb dificultats, 
però sobretot, per les persones grans. 
 
Queda molta feina a fer i ara ve el més difícil..., com 
afrontar la tornada a la normalitat per moltes perso-
nes. Res ja no serà igual. 
 
 
#ensensortirem #totanirabé #joemquedoacasa  
 

     

 

Organigrama de l’Ajuntament de la Granada 2019-2023  
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ESPAI MÈDIC  

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de 
virus que produeix en les persones una malaltia 
infecciosa anomenada COVID-19. Es va identificar 
per primera vegada el desembre de 2019 a la ciu-
tat de Wuhan, a la Xina, i s’ha anat estenent per tot 
el món. Degut a l'extensió geogràfica de la malaltia 
que causa i l'elevat nombre de persones afectades, 
l'Organització Mundial de la Salut ha declarat el 
brot de coronavirus SARS-CoV-2 com a pandèmia. 
 
 
Com es transmet? 
 
El coronavirus SARS-CoV-2 es transmet per con-
tacte directe amb les secrecions respiratòries que 
es generen amb la tos o l’esternut d’una persona 
malalta. 
 
Les persones poden contraure la malaltia si: 
 
• Toquen els objectes o les superfícies on han 

caigut aquestes gotetes i després es toquen els 
ulls, el nas o la boca.  

• Inhalen aquestes gotetes per proximitat amb la 
persona infectada.  

 
 
Quins són els símptomes més comuns? 
 
En la majoria dels casos, els símptomes acostumen 
a ser lleus, semblant als d'una grip, però en altres 
poden arribar a ser greus i a produir complicaci-
ons. Els més comuns són els següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalment, els símptomes apareixen entre 4 i 7 
dies després de contraure el virus, però aquest 
període és pot allargar fins a 2 setmanes. Algunes 
persones no n'arriben a tenir mai.  
 
 
Quins són els principals grups de risc? 
 
Els grups de població amb més risc són: 
 
• Les persones majors de 65 anys. 
• Les persones amb malalties cròniques, com són 

les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pul-
monars, o més d'una malaltia 

• Les persones amb problemes d'immunitat con-
gènits o adquirits. 

Com es pot prevenir? 
 
Les mesures més eficaces per prevenir l’expansió 
de la COVID-19 són: 
 
• Renteu-vos les mans freqüentment. 
• Mantingueu una distància de mínim 2 metres 

amb les altres persones. 
• Tapeu-vos la boca i el nas amb el colze o un 

mocador d’un sol ús en tossir o esternudar. 
• Eviteu compartir menjar i estris. 
• Feu servir mascareta si esteu en contacte amb 

persones de fora del nucli familiar. 
 
 
Quines mesures s’han pres? 
 
Des que el passat 15 de març el govern espanyol 
va decretar l’estat d’alarma, només es permet sor-
tir de casa en els casos següents: 
 
• Anar i tornar del lloc de treball. 
• Adquirir productes alimentaris o farmacèutics. 
• Rebre assistència als centres sanitaris. 
• Anar a entitats financeres o asseguradores. 
• Atendre i cuidar menors d’edat, gent gran i al-

tres persones vulnerables. 
 
 
Qui pot sortir de casa? 
 
Des del passat 26 d’abril, els infants fins a 14 anys 
tenen dret a sortir una hora del domicili, acompa-
nyats d’un adult, per fer un passeig d’una durada 
màxima d’una hora en un radi d’un quilòmetre a 
l’entorn del domicili, entre les 9 del matí i les 9 del 
vespre. 
 
A més, des del 2 de maig també es permet sortir al 
carrer per realitzar activitats esportives sol (o amb 
persones del nucli familiar), però sempre mante-
nint la distància de seguretat de 2 metres amb les 
altres persones. 
 
 
Com es preveu el desconfinament? 
 
El govern espanyol va aprovar a finals d’abril el pla 
de desconfinament, que preveu una aixecament de 
les restriccions de l’estat d’alarma per fases i que 
està previst que duri, si tot segueix el ritme previst, 
fins a finals de juny. 
 
Tot i el relaxament de les mesures del confina-
ment, caldrà mantenir en tot moment les mesures 
d’higiene i distanciament social per evitar que hi 
hagi un rebrot de la malaltia. 
 
Us recomanem estar informats en tot moment pels 
canals oficials, ja que la realitat canvia dia a dia. 
L’Ajuntament us ofereix tota la informació actualit-
zada a la pàgina web i a les xarxes socials. 
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L ’ENTREVISTA  

Com estàs vivint el confinament? 
Portem més de cinquanta dies, en major o me-
nor mesura tancats a casa per lluitar contra la 
COVID-19. Com ho portem? 

Hem preguntat a diferents veïns i veïnes del po-
ble com estan vivint aquesta situació tan excep-
cional. Això és el que ens han respost! 

Magda Argelich Marrugat 
 
Dependenta 

Treballo a l’Estanc, així que he pogut sortir de casa i 
parlar amb força gent cada dia. Els dies previs ja notava 
clients neguitosos i comprant més de l’habitual, i d’al-
tres amb visites mèdiques o operacions suspeses o que 
els havien fet un ERTO. També m’assabentava que al-
guns coneguts estaven contagiats i de l’elevat nombre 
de morts. Això em va provocar nerviosisme, insomni i 
angoixa. Tot i que a la botiga seguim totes les mesures 
de seguretat i a l’arribar a casa em canviava de roba i 
dutxava, marxava amb la por que, potser sense saber-
ho, m’estava emportant el virus cap a casa. 
 
Aquestes setmanes he trobat a faltar les trobades i cele-
bracions familiars i amb la colla, i anar a caminar amb 
les amigues. Afortunadament, la crisi s’ha alleugerit i 
això m’ha donat ànims. Haurem de canviar alguns hà-
bits i costums, i encara que la COVID-19 ha provocat 
molt més que un problema sanitari, confio que els cien-
tífics trobaran com controlar la malaltia. 

Glòria Ametllé Acosta 
 
Alumna de 2n de Batxillerat de l’Ins-
titut Alt Penedès 

Com estic vivint el confinament... No sé ni per on co-
mençar. Aquest any m'he de presentar a la selectivitat, 
però encara no sé ni on, ni com i el quan està dubtós. 
Sé que serà una selectivitat diferent, però: què no està 
sent diferent aquest últim mes i mig? 
Des que va acabar la Setmana Santa tinc videotrucades 
amb els professors per resoldre dubtes de la matèria, 
del meu futur, del meu ex-viatge de final de curs.... 
Fa 45 dies que estem confinats a casa, i que vivim de la 
mà del dubte. Jo em pregunto quan podré abraçar les 
meves, si entraré a la carrera, quan podré fer tot el que 
m'ha quedat pendent. Pot sonar superficial, però 
tinc 17 anys, estic acabant segon de batxillerat i havia 
de ser el meu estiu. No obstant, tot anirà bé. 

Antoni Colomé Castany 
 
Jubilat 

Aquestes setmanes de confinament he seguit fent les 
coses que puc. Em llevo més tard, esmorzo amb la me-
va dona, la Montserrat, i després me'n vaig a l'hort del 
costat de casa. Algunes tardes també juguem a cartes 
perquè trobem a faltar poder anar al casal d'avis i reunir
-nos una estona amb els amics per fer la partida o jugar 
al bingo. 
 
Notem sobretot una falta de llibertat perquè els fills pa-
teixen i no ens deixen sortir ni anar a comprar. Una situ-
ació com aquesta no l'havíem viscut mai, i em sento 
saturat de sempre haver de fer el que diuen les notícies. 
 
No he sentit por, perquè ja tinc gairebé 90 anys i quan 
ets tan gran el virus ja no t'agafa. Però bé, en tot cas, 
d'alguna cosa o altre has de morir. Pel que fa al futur, 
no el veig gaire bonic i penso que nosaltres tindrem 
feina per veure-ho acabat. 

Marina i Mario López López 
 
Alumnes de 2n de primària de l’Es-
cola Jacint Verdaguer 

Marina: Bé, però malament. No puc veure les meves 
amigues i han tancat l’escola. He de sortir amb masca-
reta. M’ha agradat poder estar amb la família i parlar 
amb la resta per videotrucada. 
 
Mario: Des de que no puc sortir al carrer estic trist per-
què vull tornar a veure els meus amics. M’ha agradat 
que ens deixessin sortir al carrer amb bici i patinet. Tro-
bo a faltar veure la família: els cosins, els avis i els tiets. 

Toni Casanovas Bargalló 
 
Advocat 

El coronavirus ens ha canviat l’estil de vida. Crec que 
de tota crisi en pot néixer una oportunitat, com per 
exemple el teletreball, que tot apunta que ha vingut per 
quedar-se. Personalment, m’ha valgut per poder seguir 
treballant d’una manera diferent, però sobretot m’ha 
servit per frenar el ritme de la ciutat i dedicar més 
temps a la família i l’esport. Encara és aviat per fer sa-
ber quina herència es deixarà el coronavirus; només 
espero que com a societat aprenguem d’aquesta situa-
ció i ens replantegem les prioritats de país. Salut. 

Pilar Mozota Llesta 
 
Infermera al CSSV Ricard Fortuny 

Sóc la Pilar i treballo d'infermera al CSSV Ricard For-
tuny de Vilafranca. 
 
Donat que tenim unes plantes destinades a residència 
nosaltres vam viure aviat el confinament. Es van posar 
mesures d'aïllament pels nostres residents i les visites 
de les famílies van passar a ser virtuals, una situació 
difícil d'entendre pels nostres avis i àvies.  
 
El nostre horari laboral també ha canviat, hem passat a 
fer torns de 12h. Però tot i les circumstàncies tots se-
guim endavant. 
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GRANADENCS PEL MÓN  

Des d’Alemanya: Emma Guitart Font 
Sóc l‘Emma de la Serra, tinc 29 anys i he passat 
l’última dècada de la meva vida fora de la 
Granada. Actualment estic vivint a Bad 
Säckingen (Alemanya), una petita ciutat tocant 
a Suïssa, on treballo. 
 
El setembre de 2011, amb només 23 kg 
d’equipatge, em vaig embarcar en l’aventura amb 
més reptes de la meva vida. Una aventura que va 
començar a la Universität Stuttgart, on vaig cursar 
l’últim any de Biotecnologia i vaig guanyar 
experiència en els seus laboratoris. 
 
Després d’aquell magnífic primer any a Alemanya, 
se’m va presentar l’oportunitat de fer unes 
pràctiques en una empresa internacional, però a 
Leverkusen. Així que, sense conèixer ningú i 
trobant pis a l’últim moment, m’hi vaig traslladar. 
Val a dir que, comparat amb l’assolellat i alegre 
Stuttgart, Leverkusen era més aviat fosc i fred. Per 
aquesta raó, un any i mig més tard i sense pensar-
m’ho gaire, vaig tornar a Stuttgart per dedicar-me 
a la recerca i investigació a l’Institut de 
Microbiologia. Aquesta segona etapa a Stuttgart va 
durar prop de cinc anys. Prou temps per adonar-
me que necessitava un canvi d’aires, un nou repte. 
 
Així doncs, a principis de l’any passat vaig anar a 
viure a Bad Säckingen, una petita ciutat al sud de 
la Selva Negra i només separada de Suïssa pel riu 
Rhein. Aquí he tingut la sort de trobar feina a 
Suïssa a una de les farmacèutiques més 
importants del món, a només quinze minuts a peu 
d’on visc. Amb la situació actual, us faríeu creus de 
tota la documentació que necessito per travessar 
cada dia la frontera. Mai a la vida havia parlat amb 
tants policies, suïssos al matí i alemanys a la tarda! 

Com us podeu imaginar, després de conviure tants 
anys amb alemanys, domino perfectament l’idioma 
i, fins i tot, entenc molt bé el de Suïssa. A més, he 
tingut l’oportunitat de descobrir la seva cultura, 
molt diferent de la nostra, la catalana. Des del meu 
punt de vista, les festes de poble o del barri a Ale-
manya no es diferencien gaire entre si, en totes 
sempre hi ha menjar, beguda i música, i en canvi 
poc folklore. 
 
D’altra banda, el Carnaval o Fasching és una èpo-
ca molt important per a ells, que ja comença l’11 
de novembre a les 11:11 h amb una gran festa. A 
més, té com a gran tradició que només sona músi-
ca en alemany escrita expressament per Carnaval; 
que a les rues hi participen cada any les mateixes 
associacions; que duen la seva indumentària tradi-
cional; i que durant la rua reparteixen llaminadures.  
 
Per Pasqua, és tradició amagar ous de xocolata 
perquè els més petits els puguin trobar. Abans de 
Nadal, són famosos els mercats de Nadal o 
Weihnachtsmarkt, on es pot beure diferents tipus 
de vi calent: el Glühwein o el Feuerzangenbowle. 
El dia de Nadal, és típic menjar rostit d’oca i el Nen 
Crist és qui porta els regals. I per Cap d’Any és 
una bogeria, ja que és l’únic dia de l’any que els és 
permès tirar coets.  
 
Tot i que a Alemanya s’hi viu molt bé i sempre que 
tinc vacances les passo a la Granada, cada any 
que passa trobo a faltar més casa meva, la família, 
el poble...  
 
Ja ho diuen: com a casa, enlloc! 
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EL BATEC DEL POBLE  

Concurs de relats breus de Sant Jordi 
Enguany, no es van poder omplir els carrers i 
places per celebrar un dia tan especial com és 
Sant Jordi, a causa del confinament que estem 
vivint per la COVID-19. Tot i així, des de la regi-
doria de cultura i el Servei Jove es va organitzar 
un concurs de relats breus, en el qual hi van 
participar una vintena de persones. 

Cada participant havia d’escriure un relat de, 
com a màxim, 200 paraules, i el guanyador s’es-
collia per votació popular al compte d'Insta-
gram de joventut.  
 
A continuació, reproduïm els guanyadors de 
cada categoria.

Quan una rosa creix,  
un amor apareix. 

L'amor que volem,  
és el que nosaltres donem des de dins,  

com el respecte, la pau i la igualtat, 
que és el que ens donen, 

i no ho hem de perdre mai. 

L'amor és de les coses que donen 
més confiança a la gent, 

per això espero que tots l'aprofitem. 
 

Paula Cuscó 
Guanyadora de la categoria infantil 

Els seus llavis contaven les meves 
vèrtebres amb un fil de veu que m’im-
pedia escoltar altra cosa. 

“Començar cada u del mes amb tu 
tenint la sort de ser nosaltres dos. 
Converses de tres hores, les quatre 
estacions i cada cinc de gener embo-
vant-me amb la teva innocència.” 

Resseguides les cinc lumbars, petites 
papallones entraven a la meva cavitat 
toràcica. 

“Dotze toràciques amb gust de la 
il·lusió de gener, el carnaval de febrer, 
l'enyorança del març i el Sant Jordi 
d'abril. De la tornada del maig, l’esca-
pada del juny, del plaer de fer-nos 
grans del juliol i de l’arreveure de l’a-
gost. De la rutina de setembre, de les 

festes d'octubre, del t'estimo de novembre i del 
Nadal de desembre. 

Que la divuitena vèrtebra sigui la mandra dels di-
lluns, seguida del plaer de llevar-me amb tu cada 
dimarts. Que els dimecres siguin la més de mitja 
vida que et queda per davant i el dijous no sigui un 
dia menys, sinó un dia més al teu costat. El tant 
esperat divendres i dissabte...” 

T’atures. En falta una. La vint-i-quatre. Les papallo-
nes van morir a l'instant. Vint-i-quatre hores que he 
d’anar esperant perquè em recordis el gust de la 
meva esquena.  

Alba Galimany 
Guanyadora de la categoria adults 

Em sento viva, m’hi sento al recordar cada un dels 
moments en que podíem tant plorar de tristesa 
com de felicitat, i és que en aquells vells temps tot 
era més fàcil. Des que has marxat tot ha canviat, la 
meva vida ha fet un gir de cent-vuitanta graus i res 
ha tornat a ser igual. Malgrat això, he intentat man-
tenir-me dempeus sense la teva presència, però en 
el fons sempre he sabut que un tros del meu cor 
es va trencar quan vas marxar per sempre. Surto 
al carrer i l’autobús de les vuit menys vint segueix 
passant sense enrederir-se ni avançant-se cap mi-
nut, la botiguera de la fruiteria del final del carrer 
segueix tenint els mateixos clients i segueix venent 
els seus menjars preparats per aquells qui no te-
nen temps de cuinar després de treballar. A casa 
hem volgut mantenir la calma, però ja saps com 
som, ens ofeguem en un got d’aigua i en aquests 
moments necessitem algú que ens freni, perquè no 
hi ha ningú que ens pari, només tu i les teves dol-
ces i càlides paraules de reconciliació. Però has 

deixat la teva essència entre nosaltres i gràcies a 
això em sento viva, i molt. 
 

Meritxell Colomé 
Guanyadora de la categoria juvenil 
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EL BATEC DEL POBLE  

Sou uns campions i campiones!  
La Junta de l’AMPA de l’escola volem aprofitar 
aquest espai per donar veu a les nenes i els nens 
de La Granada i les seves famílies, i especialment 
a l’alumnat de la nostra escola. El passat 12 de 
març va ser l’últim dia que vam estar presencial-
ment a l’escola. Ja han passat dos mesos i tots 
hem hagut d’adaptar-nos a una nova vida. Cada 
família, dins de la seva realitat, ha patit el confina-
ment en totes les seves conseqüències, i això ens 
ha posat a prova com a famílies i com a persones. 
 
Les mares i els pares hem estat i estem atents a 
l’evolució de la situació sanitària, social, econòmi-
ca, laboral, familiar… que ens envolta, però sobre-
tot, hem tingut i tenim la mirada posada en els nos-
tres fills i les nostres filles, en com païen el fet que 
no podien sortir de casa, que deixaven d’anar a 
l’escola, al parc, a la pista, a l’entrenament…, que 
no podien jugar amb els seus amics i amigues, i 
tampoc amb els seus avis, tiets, cosins…, que no 
podien fer petons i abraçades a les persones que 
estimen; i els ho hem explicat tan bé com hem po-
gut. Una altra qüestió és si ho han entès i quin 
efecte tindrà en les seves vides, amb l’afegit que 
alguns han patit la malaltia de ben a prop. I és que 
els únics que realment han estat totalment confi-
nats han estat els nens i les nenes. Els majors de 
14 anys sans hem pogut sortir a comprar, a treba-
llar, a passejar el gos, a fer gestions bancàries, a 
llençar la brossa… però els més petits no han po-
gut trepitjar el carrer durant 44 dies. I no entrarem 

a debatre si és just o 
injust, però el que està 
clar és que es merei-
xen no només un gran 
reconeixement, sinó 
també tot el suport 
emocional, educatiu i 
social.  
 
Els seus caparrons no 
paren de fer-se pre-
guntes, i moltes relaci-
onades amb coses 
tant essencials que els 
adults a vegades no tenim resposta, o ens sentim 
avergonyits d’explicar-los-la. I és que no es tracta 
només de saber com erradicarem el coronavirus, 
ni de com i quan tornarem a l’escola. Els preocu-
pen també temes importants, molt importants, rela-
cionats a com continuarem vivint i si té sentit tor-
nar a la normalitat que coneixíem fins ara. Hem 
d’escoltar més els nostres nens i nenes i reflexio-
nar sobre com contribuir a un món millor per al 
seu futur. 
 
 

AMPA Escola Jacint Verdaguer 

Arrel del confinament que tots estem vivint, el Pati-

natge Artístic La Granada ha volgut anar una passa 
més enllà, sumar-se a iniciatives esportives i fer 
esport des de casa. Així doncs, el passat dia 6 d’a-
bril vam iniciar el nostre propi projecte: Patinem 
des de casa. 
 
El resultat en aquest primer mes ha estat molt po-
sitiu i motivador per tots els integrants del club.  
Patinem des de casa combina exercici físic, exerci-

cis i coreografia de patinatge, vídeos lligats al món 
del patinatge i com no podia ser d’altra manera, 
algun "challenge".  
 
El club seguirà en aquesta línia fins que es puguin 
restablir les activitats esportives.  
 

Patinatge Artístic La Granada 
#LGRpatinacasa 

Patinem des de casa 
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EL BATEC DEL POBLE  

Gràcies, gràcies i mil vegades gràcies! 
En aquests moments difícils, una gran quantitat de 
veïns i veïnes de la Granada s’han posat a disposi-
ció del poble per ajudar en tot allò que ha fet falta. 
Des del consistori, no podem fer altra cosa que 
agrair, en nom de tots els granadencs i granaden-
ques, l’ajut que ens han donat en aquestes setma-
nes tan complicades. Moltíssimes gràcies, de tot 
cor! 

Elaboració de mascaretes 
 
Un grup de voluntaris ha estat elaborant mascare-
tes no sanitàries durant les darreres setmanes, per 
repartir-les entre tots els veïns del poble. 
 
A l’hora de fer el repartiment, s’han prioritzat els 
majors de 65 anys i les persones més vulnerables 
a la COVID-19. Un cop tots ells han disposat de 
mascaretes, s’han repartit a la resta de veïns del 
poble. 
 
Les mascaretes s’han confeccionat amb roba 
100% de cotó, que presenta una eficiència de fil-
tratge d’un 69%, segons dades emeses pel Depar-
tament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
L’objectiu d’aquest estri és evitar que les gotetes 
respiratòries de la persona s’expulsin i arribin a 
l’aire o als objectes i evitar, així, la propagació de 
la malaltia. 
 
Cal recordar que, al ser una mascareta de roba, és 
imprescindible desinfectar-la abans de cada ús, 
rentant-la a 60 °C afegint lleixiu o aigua oxigenada 
al detergent. Després, cal planxar-la amb vapor. 

L’elaboració de les mascaretes no hauria estat 
possible sense la col·laboració de Contenidors 
Penedès, per l’aportació del material de confecció;  
Supernet, que ha higienitzat el material, i la Marta 
Romeu, que ha tallat tot el teixit i ha coordinat l ’e-
quip de voluntaris. 
 
 
Desinfecció dels carrers 
 
L'empresa granadenca Trassa ha ofert, durant un 
mes i mig, el servei de desinfecció de les princi-
pals zones de pas del poble de forma totalment 
gratuïta cada vespre, de dilluns a dissabte.  
 
A més, des d’inicis del mes d’abril té lloc, un cop a 
la setmana, la desinfecció de tots els carrers del 
poble per part d’en Joan Pons, qui ho fa també de 
forma totalment desinteressada. La desinfecció es 
fa amb un tractament a base d’ozó. 

Ajuda a la gent gran 
 
Un grup de voluntaris, coordinats per l’entitat Soli-
daris La Granada i l’Ajuntament, estan col·laborant 
per tal d’ajudar la gent gran i les persones més 
vulnerables per tal de minimitzar les seves sortides 
a l’exterior, duent-los la compra a casa quan ho 
necessiten. 
 
 
Un cop més, volem agrair a tots els veïns i veïnes 
que col·laboren desinteressadament en totes 
aquestes iniciatives. Entre tots, ens en sortirem!  

La solidaritat a la Granada 
Estem vivint unes setmanes molt estranyes al po-
ble, a Catalunya i arreu del món. Immerses en una 
pandèmia que ha capgirat la nostra quotidianitat, 
ens trobem un futur incert el qual ens costa d'ima-
ginar. Davant d'aquesta situació només podem viu-
re el present, cuidar-nos i cuidar el nostre veïnat 
més proper. 

Al poble, estem veient diferents iniciatives solidàri-
es que, amb el suport de l'Ajuntament de La Gra-
nada, han nascut arran de la COVID-19. Per exem-
ple, persones que han ajudat a desinfectar els car-

rers del poble, un grup de dones que han elaborat 
mascaretes per a la població i un grup organitzat 
de voluntaris que fa el servei de repartiment de la 
compra d'aliments setmanal per evitar que surtin al 
carrer persones considerades de risc. 

Petits gests de persones solidàries que en aquests 
moments ens resulten vitals. Gratitud i salut per a 
totes elles.  

Solidaris La Granada 
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EL BATEC DEL POBLE  

Sant Jordi als balcons 
Malauradament, el confinament va fer que no po-
guéssim celebrar Sant Jordi com més ens agrada: 
regalant roses i llibres a aquells qui més ens esti-
mem: els pares, els fills, els germans els avis o la 
parella. 
 
Tot i així, molts veïns i veïnes van aprofitar la diada 
per decorar balcons i façanes amb senyeres, ro-
ses, llibres i dracs. Aquí en teniu un recull! 

Acte de violència 
És molt senzill: quedeu-vos tots a casa. Aquesta 
consigna anònima va contagiar tota una ciutat. Es 
van buidar els carrers i la paràlisi va ser total. Gai-
rebé ningú va anar a treballar. El transport, les bo-
tigues i les fàbriques van parar les activitats. Hi va 
haver un alçament col·lectiu sense vessament de 
sang. 

Això és el que descriu Manuel de Pedrolo en la 
novel·la Acte de violència, premi Prudenci Bertrana  
del 1975, censurada fins a la mort del dictador.  

Ironies de la història fan coincidir la ficció amb la 
realitat. Pedrolo, independentista consagrat, va 
descriure en el seu relat com es podria aconseguir 
la independència sense violència. Ara doncs, el 
que no van resoldre les malaguanyades votacions 
del Primer d'Octubre de 2017, tal vegada seria 
possible per culpa de la pandèmia del coronavirus.   

El govern de Madrid té la necessitat urgent que 
tothom comenci a treballar de seguida, peti qui 
peti, perquè la caixa és buida i no saben on són els 
diners, i així no hauran de pagar tants aturats, ER-
TOs, etc. Acaben de dir que s'ha demanat un prés-
tec de 14.000 milions d'euros per pagar els jubilats 
el mes vinent.  

Si  Catalunya no arranca a la feina, l'estat espanyol 
s'ensorrarà, perquè la capacitat de generar rique-
sa, en percentatge més elevat, passa per Catalu-
nya. Espanya, econòmicament, és un desert. La 
Montero ha entrat en pànic, sap que si no arriben 
els eurobons estan perduts.  

Sigui con sigui, a hores d'ara aquests eurobons no 
se sap si arribaran, perquè al BCE no li farà cap 
gràcia assumir un segon rescat com el del 2008. I 
si és el cas que ens deixin els diners, no sabem si 
serà a fons perdut. Segur que hi haurà interessos 
pel mig i farem la pilota del deute més grossa. 

Ves que no acabi tot malament, i vés a saber tam-
bé si d'aquesta feta no s'acomplirà el pronòstic de 
la Matemàtica de la Història que va calcular Ale-
xandre Deulofeu vers l'imperi de la Corona de Cas-
tella, "en el cual nunca se ponia el sol" 

Ben bé podria passar que, amb un encadenament 
de fets i una lleu ajuda dels fats, el COVID-19 fes la 
feina que no es va fer l'octubre de 2017.  El confi-
nament pot liquidar dos ocells d'un tret: El COVID-
19 i l'estructura corcada de l'estat espanyol.  

ANC — Assemblea territorial de la Granada 
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CULTURA  

Confinats, però inspirats 
Fa setmanes que un maleït virus ens ha deixat tan-

cats,  
però els Diables no ens hem estat pas de braços 

plegats! 
Vejam… què podríem fer?  

Si ni tan sols ens deixen sortir al carrer!!! 
 

Així no hi ha ni Déu que s'inspiri,  
no ens deixen fer festes ni anar a l'església a posar 

un ciri.  
I doncs, com ens podríem divertir?  

Un correfoc online? Massa perillós, algú en podria 
sortir ferit.  

 

Versots al balcó? 
Au va, pensa algo millor!  

Ep! Ja ho tinc! Fotem un càsting virtual,  
a veure si aquesta jovenalla que vol entrar s'ho 

curra com cal.  
 

I és que per ser un diable brutal,  
amb només tenir ganes de farra no s'hi val!  

Heu estat hàbils i desobedients,  
i això ens ha posat ben calents. 

  
Els diables us volem felicitar,  

i anunciar-vos que, quan s'acabi el confinament  
us esperem al lokal per començar-ho a petar!!! 

Tots els participants heu estat seleccionats,  
esperem seguir-vos veient així de motivats!!! 

 
Canalla del poble, per a vosaltres també n'hi ha!  
Als Diables ens agradaria que féssiu uns dibui-

xos ben bonics i ens els feu arribar.  
Amb els dibuixos que rebem, 

el llibret dels versots decorarem!  
 

 
Diables de la Granada 
diableslg@gmail.com 

Richard Martin exposa a Tòquio 
L'artista Richard Martin va participar en una expo-
sició col·lectiva a la seu de l'Institut Cervantes de 
Tòquio. L’obra que l’artista va presentar es titula 
Una visió: dos mons. Presos polítics vs polítics pre-
sos i mostra una reixa que simbolitza la presó. 
 
Amb aquesta imatge l’artista vol fer reflexionar al 
públic sobre com una mateixa realitat, en aquest 
cas política, sempre permet diverses perspectives 
i genera sentiments oposats, però que cal no obli-
dar que sempre hi ha la vida de les persones. 
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Tot això passava abans... 
 
Crònica de la Parròquia de la Granada 

 
Diumenge, 15 de gener de 1961 
 
Els paletes, lampistes i fuster ja han acabat la feina. El pintor pintà la fusta de les portes i bastiments. 
Falta fer encara la porta de fora del carrer del peu de l’escenari, que es farà quan s’hagi netejat tota 
l’argila i la runa. Quan faci una més de bo i deixi de ploure ho trauran els voluntaris, amb la qual es fa-
ran les parets per la ampliació del local. 
 
Avui ja han servit els nous vàters del centre amb l’aigua corrent que s’ha empalmat amb la canonada 
que baixa de la cuina de la rectoria pel cantó de l’escala del centre. El vidre per despatxar les entrades 
del cinema i del teatre i el taulell que servirà el bar també estan fets. 
 
 
Dimarts 17 de gener de 1961 
 
Festa de Sant Antoni Abat. Aquest dia el col·legi i la mainada fan festa com cada any. La benedicció 
dels animals cada any és mes pobra i, aquest any, per culpa del mal temps encara ha vingut menys 
gent. Han vingut mitja dotzena de cavalleries i alguns que altres animals com gossos, anyells i vedellets 
portats per infants. Tots aquests animals eren del veïnat; els que viuen lluny de l’església no han vingut 
pel mal temps. 
 
 
Divendres, 20 de gener de 1961 
 
Festa de Sant Sebastià. Inauguració de les noves escoles de Santa Fe. Les autoritats i tot el poble 
s’han dirigit cap a les noves escoles que ha beneït el mossèn Josep Capella. Després de la benedicció, 
la nova mestra Ramona Valls Montserrat, la qual és filla de la Granada i que recentment ha acabat la 
carrera, és nomenada mestra interina de Santa Fe. 
 
 
 Diumenge, 22 de gener de 1961 
 
Aniversari de l’Alliberació. Han vingut les autoritats a la missa cantada. S’hha fet un tip de ploure. A la 
tarda, s’ha fet ball a cal Riba, al local “La Alianza” i cinema al Centre Parroquial. 
 
 
Diumenge, 12 de febrer de 1961 
 
Festa dels set diumenges dedicat a Sant Josep. A la tarda, ball de carnestoltes al local de “La Alianza”, 
a cal Riba amb una orquestra. Al centre parroquial s’hi han projectat unes pel·lícules. 
 

 
 
 
 

 Continuarà al proper butlletí...

Per Ramon Cuscó i Vallès 



 

 

TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA 
 
Des del servei de Dinamització de la Gent Gran de 
la Granada, i gràcies a la col·laboració de l’Ajunta-
ment i del grup de voluntaris i voluntàries de la Gra-
nada, estem duent a terme dos serveis: 
 

• Si els usuaris no tenen accés a les xarxes, l’Ajun-
tament imprimeix els dossiers d’exercicis d’esti-
mulació cognitiva setmanals i els voluntaris i vo-
luntàries els els fan arribar a casa. 

 

• Si els usuaris tenen accés a les xarxes, gairebé 
diàriament se’ls fa arribar diferents exercicis 
d'estimulació cognitiva i, un cop penjats pels usu-
aris, la dinamitzadora en fa la correcció l’ende-
mà. 

 
 
 

TALLER D’INFORMÀTICA 
 
Els usuaris del taller d’informàtica setmanalment 
reben exercicis, tutorials i tasques per no perdre els 
coneixements adquirits durant el taller. 
 
Un altre objectiu és donar autonomia als usuaris 
per tal de poder afavorir les videotrucades amb 
familiars i amics i conèixer programes per fer-ho. 
 
 
 

TRUCADES DE SEGUIMENT I ACOMPANYA-
MENT 

 
Des del Servei de Dinamització, i també des de la 
junta del Casal de la Gent Gran, fem un seguiment 
telefònic sobretot de les persones més grans, per 
tal d’acompanyar-los, animar-los i donar-los con-
sells de seguretat, alimentació i possibles exercicis 
físics per mantenir un envelliment actiu i saludable. 
 
 
 

Tot anirà bé! 
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RESUM D’ACTIVITATS 
 

Concurs de relats breus de Sant Jordi 
Durant aquests dies de confinament, des del 
Moviment Jove La Granada-Dinamo i l’Ajunta-
ment de la Granada s’ha dut a terme un con-
curs de relats breus aprofitant la diada de Sant 
Jordi, que enguany hem hagut de celebrar des 
de casa. Els relats del concurs havien de tenir 
una llargada màxima de 200 paraules i es podi-
en votar a través del compte d’Instagram de 
@dinamolagranada.  
 
Les categories del concurs anaven per edats: 
infantil (de 5 a 12 anys), juvenil (de 13 a 18 
anys) i adults (més de 18 anys), i els premis per 
al guanyador de cada una de les categories, 

vals valorats en 50 € per gastar en comerços 
de la Granada. 
 
Es van rebre un total de 20 relats, que podeu 
tornar a llegir al compte d’Instagram. Els premi-
ats a cada categoria van ser: 
 
Infantil: Paula Cuscó. 
 
Juvenil: Meritxell Colomé. 
 
Adults: Alba Galimany. 
 
Podeu llegir els relats guanyadors a la pàgina 
13 d’aquest mateix butlletí. 
 
 

Suport acadèmic a distància 
Malgrat no poder fer-ho de manera presencial, 
des de joventut seguim oferint el servei de su-
port acadèmic o repàs a distancia. Aquest ser-
vei està adreçat a joves que cursen entre 6è de 
primària i 4t d’ESO. 
 
Per apuntar-s’hi, només cal avisar a la Maria, la 
monitora (660 66 52 70). Els horaris segueixen 
sent els de sempre: els dimarts i dijous de 
17:00 a 18:30. 
 
 
 
Podeu seguir l'activitat del Servei Jove a les 
xarxes socials: 
 
Facebook: Joventut La Granada- Dinamo. 
Instagram: @dinamolagranada. 
 

Més informació: CENTRE CÍVIC 

Horari: dilluns i dimecres, de 16 a 20h.  

Telèfon i WhatsApp: 628 26 44 82 

Més informació: CASAL DE LA GENT GRAN  

CASA DE CULTURA, Carrer del Doctor Cuscó, 9.  

Telèfon: 93 897 44 87 



 

 

CARNAVAL, ANY 1977  

Imatge superior: rua de disfresses al Carrer de l ’Estació. 
Imatge inferior: exhibició de disfresses a l ’interior de la Societat “El Casal”. 
 
Fotografies fetes per Evelí Cuscó i Bas i cedides per Dolors Cuscó i Ventura.  


