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Des de l’alcaldia
Gràcies per fer-ho possible!
Benvolguts granadencs i granadenques,
Primerament, em voldria adreçar a tots aquells i aquelles que heu fet que aquest
any una vegada més la Festa Major hagi estat possible. Vull donar-vos les gràcies
com a alcalde del municipi i com a veí per l'extraordinària labor que heu fet.
Malgrat la conjuntura actual, crec que no hem de perdre les ganes de viure i de
compartir temps amb els nostres. És per aquest motiu que, des del consistori, vam
lluitar per mantenir la Festa Major i que aquesta esdevingués un retrobament de la
vida del poble.
Evidentment, aquest any hem hagut de gaudir d'una Festa Major atípica, on les
mesures de seguretat han estat necessàries per a poder garantir la salut de tots
els veïns i veïnes del municipi. En aquest sentit, doncs, vull fer especial menció al
comportament exemplar que tots els granadencs i granadenques heu tingut durant
la celebració de la festa. Una vegada més ha quedat demostrada la responsabilitat
i coherència de tot el poble.
Finalment, vull agrair públicament la molt bona feina de tot el personal de l'Ajuntament i la brigada. Sense la seva col·laboració i implicació, aquesta Festa Major no
hauria estat possible. Vull mostrar també la meva gratitud i molts bons desitjos al
professional de la brigada que s'ha jubilat aquests últims dies.
Per acabar, només puc dir una cosa per expressar la meva gratitud envers als veïns i veïnes del poble, així que citaré unes paraules que va dir un actor que ens va
visitar durant les festes: «Gent de la Granada, sou molt bona gent!».
Us desitjo un molt bon estiu.

El vostre alcalde,
Joan Cols i Canals
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El marc d’un temps

A causa de l’epidèmia de COVID-19, la situació sanitària canvia contínuament.
Us recomanem seguir els canals oficials de
l’Ajuntament per estar al dia de totes les
activitats que es realitzin.
EXCURSIÓ PER A JOVES AMB BICICLETES
ELÈCTRIQUES
9 de setembre
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
11 de setembre
FESTA DEL MOST
Segona setmana d’octubre
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TRAVESSA A PEU
LA GRANADA – MONTSERRAT
Finals d’octubre

La Granada Informació és una publicació de distribució gratuïta.
Edita: Ajuntament de la Granada.
Redacció: Ajuntament de la Granada i col·laboradors habituals. · Els
articles signats expressen l’opinió dels seus autors.
Fotografies: Arxiu de l’Ajuntament de la Granada i col·laboradors.
Tiratge: 900 exemplars
Dipòsit legal: DL B-7470-2012

ATENCIÓ: a causa de l’estat d’alarma, els horaris es
poden veure modificats.

Ajuntament de la Granada
Casal de la Gent Gran
#MovimentJove
Escola Jacint Verdaguer
Llar d’infants El Cuc
Piscines Municipals
Aigües de Vilafranca (servei municipal)
Celler Coop. Secció de crèdit
Farmàcia
Parròquia
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

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 d’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)
AGOST 2020
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93 897 40 25
93 897 44 87
93 897 47 65
93 897 43 26
93 897 51 22
93 897 50 08
900 500 009
93 897 40 00
93 897 48 70
93 897 41 02
93 890 00 00

BREUS
Els actes de la Festa Major recapten
2.462 € per a Càrites de la Granada

Reciclatge de les càpsules de cafè
de plàstic i d’alumini

La Festa Major, que es va celebrar el passat més de
juliol, va ser més solidària que mai. I és que l’import
de les entrades dels tasts de vins de dissabte i diumenge organitzats pels Dionysos i de l’espectacle
de Quim Masferrer anaven destinades íntegrament a
Càrites de la Granada.
Entre els tres actes es van recaptar un total de 2.462
€, que serviran per donar suport a aquelles famílies
del poble que ho estan passant malament i que l’epidèmia de COVID-19 no ha fet res més que empitjorar
-ne la situació.

Ariadna Bassas, autora de la portada
del programa de la Festa Major

La deixalleria de Vilafranca (que és la que correspon
a la Granada) ja disposa de contenidors específics
per a la recollida de càpsules de cafè de totes les
marques, amb l’objectiu de reciclar íntegrament els
materials que la composen, sigui plàstic o alumini, i
tractar els residus orgànics del seu interior.
Aquest nou sistema de recollida selectiva és fruit de
la col·laboració entre la Mancomunitat PenedèsGarraf i Nestlé, que s’ocuparà del trasllat de les càpsules fins a les plantes de reciclatge on seran tractades per separar i triturar els materials que composen
l’embolcall, i destinar el seu contingut, ja sigui marro
de cafè o infusió, a l’obtenció de compost.

Seguint la filosofia de promoure nous talents locals
en la Festa Major, el disseny de la portada del programa de la festa va anar a càrrec de l’Ariadna Bassas, il·lustradora granadenca de només 23 anys.
Com va dir ella mateixa: «Ha estat tot un repte plasmar la situació actual d'una nova normalitat, on s'accentua la prudència i la distància, tenint en compte
tot el treball conjunt i en equip que hi ha darrere la
festa. He volgut reflectir la varietat d'activitats, balls
populars i la participació dels granadencs i granadenques de totes les generacions d'una manera divertida i dinàmica, i reforçar la idea que tots en som
protagonistes, ja que tots junts la fem possible!».

La Granada TV busca nous
col·laboradors
La Granada TV busca col·laboradors per gravar els
diferents actes que tenen lloc al poble al llarg de
l’any.
En cas d’urgència, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament. La recollida de voluminosos té lloc l’últim
dissabte de cada mes.

Si tens ganes de formar part de la televisió més antiga del Penedès, pots enviar un correu electrònic a
lagranadatv@gmail.com.
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BREUS
Jubilació d’un membre de la brigada
de l’Ajuntament

Desinfecció de parcs i places del
poble
Per tal de garantir la seguretat de tots els veïns i veïnes, a principis d’agost es van desinfectar tots els
parcs i places del poble per prevenir la transmissió
de la COVID-19. L’objectiu és minimitzar qualsevol
possible risc derivat de l’ús dels nens i nenes d’aquestes instal·lacions.
Aquestes actuacions es repetiran sempre que sigui
necessari mentre duri la situació sanitària actual.

La piscina reobre sota estrictes mesures de seguretat

Aquest mes s’ha jubilat el Juan Manuel Redondo,
treballador de la brigada durant els darrers 18 anys.
Des de l’Ajuntament, li traslladem el nostre agraïment
més sincer per la seva dedicació al poble durant tot
aquest temps i li desitgem el millor en aquesta nova
etapa!

Donació de 1.000 euros en aliments
de l’Entesa a Càrites de la Granada
El passat mes de maig, els regidors de l’Entesa van
fer entrega a Càrites de la Granada, d’una donació
de més de 1.000 euros en aliments adquirits amb les
donacions dels integrants i simpatitzants de l’agrupació política.

La piscina municipal de la Granada ha estat oberta
aquest estiu sota estrictes mesures de seguretat.
Enguany, la data d’obertura es va posposar fins l’1
de juliol per tal de posar totes les instal·lacions a
punt, assegurant que es compleixen en tot moment
les mesures de seguretat establertes pel Departament de Salut arran de l’epidèmia de COVID-19.

Les aportacions aconseguides han estat voluntàries,
i podien ser tan econòmiques com amb aliments
bàsics de primera necessitat. Actualment, Càrites
està fent front a la despesa alimentària d’una trentena de famílies.

Com a conseqüència d’aquesta situació extraordinària, enguany només n’han pogut fer ús els residents
a la Granada, i no han obert ni el bar ni les zones de
pícnic del recinte. A més, els vestidors han restat
tancats i s’ha controlat i limitat l’aforament de les
instal·lacions segons les circumstàncies.

Teixeix complements d’hivern per a
les persones refugiades
Saps fer mitja o ganxet? Des del servei de dinamització de la gent gran de diversos municipis del Penedès s’ha engegat una iniciativa solidària per a ajudar
les persones refugiades que viuen a Catalunya i,
més concretament, els joves refugiats sols acollits a
la nostra vegueria.

L’Ajuntament de la Granada agraeix a tota la ciutadania el seu compromís amb el bon funcionament de la
piscina municipal.

Fe d’errates al programa de la Festa
Major

Així, s’anima a tothom qui ho vulgui a teixir complements de roba d’hivern, com ara bufandes, gorros,
colls o guants, per tal de fer-los arribar a aquestes
persones refugiades acollides a casa nostra i que
van deixar els seus països d’origen en recerca d’una
vida millor.

Per un error involuntari, al programa de la Festa Major no van aparèixer, a l’apartat de patrocinadors, les
Caves Miquel Pons, BEEP i Espai Data.
Des d’aquí els fem arribar les nostres disculpes i un
agraïment, a ells i a la resta de patrocinadors, que
any rere any fan possible la Festa Major de la Granada.
AGOST 2020
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ESPAI MÈDIC

COVID-19: és responsabilitat de tothom
Un cop finalitzat el procés de desconfinament progressiu, la represa de la normalitat obliga la ciutadania a adoptar mesures de prevenció per prevenir els
riscos de contagi i possibles rebrots.
Una de les principals mesures és l'ús obligatori de la
mascareta per a totes les persones majors de 6
anys, en qualsevol espai d'ús públic interior o exterior, independentment del manteniment de la distància
física interpersonal de seguretat.
En aquest context, la detecció dels casos positius de
COVID-19 i la ràpida identificació i aïllament dels
contactes estrets és clau per tallar la cadena de
transmissió.
Mesures de protecció
Amb la represa de la normalitat, cal extremar les mesures de prevenció, com ara el manteniment de
la distància física interpersonal, el rentat freqüent
de mans i l'ús de mascareta.

•
•
•
•

D’altra banda, la recuperació de la vida social i econòmica ha d’anar acompanyada de mesures adreçades a garantir la seguretat de les activitats, especialment les que es desenvolupen en espais tancats, no
tenen una bona ventilació, i compten amb la participació d’una alta densitat de persones i una extensió
llarga en el temps.

No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho
tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.
També se'n recomana l'ús en els casos següents:
•

Aquestes són algunes recomanacions a seguir:
•
•
•
•
•
•
•

Manteniu la distància física interpersonal d’1,5 m.
Renteu-vos les mans sovint.
És obligatori fer servir la mascareta.
Tapeu-vos la boca i el nas en tossir o esternudar.
Eviteu compartir estris, beguda ni menjar.
Netegeu, desinfecteu i ventileu la llar.
Minimitzeu els contactes socials diaris.

•

Per a tots els infants d'entre 3 i 5 anys, en els mateixos casos en què és obligatori per a la resta de
persones.
A casa, quan s’estigui en situació d'aïllament per
diagnòstic o sospita de diagnòstic, i quan s’hagi
de cuidar i atendre una persona malalta o sospitosa d'estar malalta.

Detecció i seguiment de nous casos
La detecció precoç de les persones amb COVID-19 i
la ràpida identificació i aïllament dels contactes estrets és fonamental per mantenir el control de la pandèmia. Si en algun moment una persona presenta
febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar general,
diarrees i vòmits, ha de contactar amb el sistema
sanitari per fer un ràpid diagnòstic.

Ús de la mascareta
Les mascaretes són una mesura de protecció addicional, sempre que s’utilitzin correctament, però no
substitueixen les mesures de prevenció més efectives: la distància de seguretat respecte d’altres persones i la higiene de mans freqüent.

Recordeu que, abans d’anar al centre sanitari, cal
trucar al telèfon:

Actualment és obligatori portar mascareta per a totes
les persones més grans de 6 anys, independentment
del manteniment de la distància física interpersonal
de seguretat, en els casos que s’indiquen tot seguit:
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MOBILITAT

Modificacions en el servei ferroviari
Entre el 25 de juliol i el 15 de novembre, les obres
que Adif executarà en diferents punts de la xarxa relacionades amb la futura infraestructura del Corredor
Mediterrani comportarà importants afectacions al servei de Rodalies, principalment a la línia R4, que passa per la Granada.

vei d’autobús directe entre Vilafranca i Barcelona doblarà expedicions a partir del 14 de setembre, passant de 22 a 43 busos diaris tant d’anada com de
tornada, de manera que, en hora punta, hi haurà un
servei cada 15 minuts. El primer autobús sortirà de
Vilafranca a les tres quarts de sis del matí i l’últim, a
les un quart d’onze de la nit.

Les obres que es duran a terme al túnel de Martorell
obligaran a interrompre el servei ferroviari entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia. Per garantir la
mobilitat dels ciutadans, s’establirà un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.

Pas subterrani i ascensor entre andanes
El passat 11 de març, va tenir lloc una reunió entre
l’Ajuntament i els responsables dels serveis ferroviaris
(ADIF, RENFE i Rodalies), on aquests van prendre el
compromís d’adaptar l’estació de la Granada amb la
creació d’un nou pas subterrani entre les dues andanes, que inclourà la instal·lació d’ascensors per a
persones amb mobilitat reduïda.

D’aquesta manera en el període esmentat el servei
de la línia R4 es prestarà d’aquesta manera:
•

Sant Vicenç de Calders – Sant Sadurní: 1 tren
per hora i sentit.

•

Sant Sadurní – Martorell: Servei per carretera.

•

Martorell – Manresa: Servei habitual.

Aquesta nova actuació s’iniciarà aprofitant les obres
del projecte de reforma de la plataforma ferroviària,
que s’adaptarà per implantar l’ample estàndard de
vies en el tram Sant Vicenç de Calders-Martorell, en el
marc de les obres per al desenvolupament del Corredor Mediterrani.

Així, per l’estació de la Granada només hi circularà un
tren cada hora, que finalitzarà el recorregut a Sant
Vicenç de Calders (en sentit sud) i a Sant Sadurní
d’Anoia (en sentit nord).

La realització dels treballs es planificarà amb l’objectiu de reduir en la mesura de la possible les afeccions
al trànsit ferroviari.

Per evitar haver de fer transbord entre l’autobús i el
tren a les estacions de Sant Sadurní i Gelida, els ser-

AGOST 2020
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L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
LA GRANADA ES QUEDA SENSE (PUOSC)
El grup municipal de l’Entesa-AM volem agrair, en
primer lloc, la solidaritat que els veïns de la Granada
han mostrat amb l’adquisició de les entrades als diferents actes de la Festa Major, ja que gràcies a tots
ells es podrà fer una aportació a Càrites del municipi
de més de 2.400 euros. De tot cor, gràcies a tothom
per fer possible aquest gest tan important en aquests
moments tan difícils per a moltes famílies.

en la política. El polític i més l’Alcalde-President del
Consistori, i a més regidor d’Urbanisme, ha de vetllar
pel fet que la sol·licitud de subvenció que pot fer que
arribin molts milers d’euros al seu municipi es presenti dins del termini i no tres dies després.
Malauradament, haver presentat tres dies tard aquesta sol·licitud ha fet perdre a la Granada milers d’euros
que, sens dubte, haguessin estat molt útils per fer
bons i grans projectes. I, arribats a aquest punt, és
intolerable que per part d’alguns representats del
govern municipal se’ns digui i es digui a la ciutadania
“que no passa res”. Doncs sí que passa, i això es
diu: rendir comptes d’una mala gestió política.

D’altra banda, cal fer especial esment al fet que el
govern municipal, encapçalat pel seu alcalde, Sr. Joan Cols, a causa d’una mala gestió sense precedents, s’ha deixat perdre la important subvenció de la
Generalitat, el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC), que feia anys que no es convocava. D’aquesta manera, la Granada ha estat l’únic municipi
de l’Alt Penedès i dels pocs de Catalunya que no ha
rebut ni un euro. L’Alt Penedès rebrà uns 6,6 milions
d’euros per realitzar unes 63 actuacions. A tall d’exemple, pobles veïns nostres com Santa Fe o Torrelavit han rebut 370.000€ i 350.000 € respectivament.

Entesa - Acord Municipal

L’excusa per intentar tapar aquesta actuació tan negligent ha estat mirar de fer carregar les culpes a la
secretària de l’Ajuntament, però això no funciona així

REPRESA DELS PROJECTES I INVERSIONS PER A AQUEST 2020
Benvolguts i benvolgudes, un any més hem pogut
gaudir de la nostra Festa Major. Com sempre hem
dit, som i serem uns ferms defensors de la cultura i el
folklore populars. Per això, vam apostar per una Festa Major diferent, que sobretot fos solidària, i sempre,
respectant totes les mesures de seguretat.

3. Reprenem les inversions aprovades en els pressupostos d’enguany.

Estem molt contents d’aquest nou format i donem les
gràcies a tots els assistents als actes que, en tot moment, van respectar les mesures decretades. Gràcies, també, a totes les entitats per adaptar-se a
aquest nou format i a totes les persones que han ajudat a què pogués celebrar-se.

5. Tal i com vam prometre, aquest Ajuntament es posarà al costat dels veïns i veïnes que es vegin afectats directament per delictes contra les persones. Per
això, amb el nostre alcalde al capdavant del Consistori i com a màxim garant de la seguretat al nostre
poble, ens hem personat com acusació en un procés
penal que s’ha iniciat aquest any 2020.

4. Hem aconseguit que la redacció del projecte de la
zona del Castell sigui subvencionada, íntegrament,
per la Diputació de Barcelona.

A poc a poc, ens dirigim cap a la “nova normalitat” i,
amb aquesta, tornem a reprendre tots els projectes
que es van paralitzar arran de la COVID-19:

6. Seguim treballant amb la Mancomunitat per tal
d’implantar un model de recollida selectiva més efectiu. Aprofitem per conscienciar a tothom de la importància del bon reciclatge i de ser el màxim de curosos
en aquest aspecte.

1. Les càmeres de seguretat, després de tants anys,
per fi seran una realitat. Ens trobem ja en la fase burocràtica de les certificacions i esperem tenir-les instal·lades abans d’acabar l’any.

La Granada, tot i les adversitats que ens està deparant aquest 2020, continua avançant amb pas ferm!

2. Estem treballant, juntament amb l’equip directiu de
l’escola, per realitzar un inici de curs segur i adaptat a
tots els protocols.

AGOST 2020
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L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA
Les conseqüències de l'actual pandèmia estan posant contra les cordes tot el flux socioeconòmic de la
nostra societat.

convivència al nostre municipi, per millorar el dia a
dia de tots els granadencs i granadenques.
Tenim tot el període, fins a la represa del curs polític,
per posar la primera pedra d'aquesta evolució a la
nostra població, i cal que totes les forces polítiques
del nostre municipi ens hi posem a treballar a portarles a bon terme, en benefici de la nostra ciutadania.

Aquest fet també està afectant els ens locals, havent
de disposar de molts recursos dels mateixos consistoris en lluitar contra la COVID-19, i la disponibilitat de
poder activar recursos propis per aquesta.
Les administracions centrals cal que disposin de recursos econòmics per pal·liar aquestes mancances i
així poder activar mesures socials i econòmiques per
aixecar els nostres municipis.

Des del Partit dels Socialistes de Catalunya de la Granada, us volem desitjar unes bones vacances, dintre
el context actual, tot recordant:
Mascareta + Rentat de mans + Distanciament social
= Stop COVID-19.

Un altre dels efectes que ens ha portat el confinament és el creixement exponencial de l'incivisme a la
nostra societat, amb una pèrdua de valors que han
costat molt de crear i que es reflecteix en tots els nivells socials.

PSC La Granada
lagranada@socialistes.cat

Cal treballar tots plegats per crear unes ordenances
de civisme al nostre municipi que vetllin pel medi ambient, que siguin una eina essencial per la lluita contra la delinqüència i que marquin unes normes de

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

Ricard Montané i Bonilla

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

Josep Pol Casany i Domènech
Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica i
d’Esports

Regidor de Governació i de Comunicació i Noves Tecnologies

Cristina García i Nieto

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

Regidora de Cultura, Festes i Turisme i de Joventut

REGIDORS A L’OPOSICIÓ
Joan Amat i Domènech

Xavier Ciércoles i Llusià

Mercè Villar i Pausas

Gemma Casañas i Rodas

Roser Marrugat i Via

AGOST 2020
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MEDI AMBIENT

Darrerament, a la Granada han augmentat els casos
d’incivisme relacionats amb la recollida de residus.
Bosses d’escombraries a les papereres, deixalles
deixades a fora dels contenidors o escampades
pels voltants, electrodomèstics abandonats al carrer, llaunes, plàstics i pipes pels carrers i places,
restes de vehicles als Pujols, residus abocats al
contenidor que no toca, malmetent la bona feina
que fan la resta dels veïns a l’hora de reciclar, etc.
Totes aquestes són només algunes de les problemàtiques que, en les darreres setmanes, ens hem
trobat a la Granada.

rar correctament els nostres residus: el paper i cartró al contenidor blau; el vidre, al verd; els envasos,
al groc; i l’orgànica, al marró. En tots aquests contenidors no s’hi ha d’abocar residus voluminosos, que
es recullen el darrer dissabte de cada mes (o en
altres dies, si és necessari, avisant prèviament a
l’ajuntament).
També cal recordar que tots els residus especials
que no entrin en totes aquestes categories cal durlos la deixalleria de Vilafranca, o bé al punt reciclamòbil que trobareu pels carrers de la Granada. Si
ho fem d’aquesta manera, la quantitat de residus
que cal abocar al contenidor de rebuig és insignificant.
Així, si entre tots hi posem una mica de la nostra
part, viurem en un entorn més net i agradable, la
nostra qualitat de vida millorarà i contribuirem a deixar un planeta millor als nostres fills i filles.
I és que, com diu la frase, no és més net qui més
neteja, sinó qui menys embruta.

És evident que tots aquests fets provoquen greus
problemes al medi ambient, ja que deixalles que
sovint triguen centenars d’anys a desintegrar-se
queden abandonades a l’aire lliure, afectant seriosament el medi natural i posant en perill espècies
animals i vegetals.
A més, cal afegir-hi el problema de salut pública
derivat de la COVID-19, on tothom hauria, ara més
que mai, de vetllar per la seguretat de tothom i tractar les deixalles que generem de la manera com cal.
A tot això, cal afegir-hi la molèstia que suposa haver
de viure en un indret amb residus als carrers i places per on passegem cada dia i que, com no pot
ser d’una altra manera, empitjoren la nostra qualitat
de vida.
Per tot això, cal que tots prenguem consciència del
problema i actuem per posar-hi remei. Recordem
que és imprescindible, per cuidar el planeta, sepa-
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La vespa asiàtica: una nova amenaça
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax)
és una espècie invasora provinent del sud-est
Asiàtic. Detectada a Europa l'any 2004 a França, s’està expandint ràpidament pel continent ja
que no té cap depredador natural i les condicions climàtiques li son favorables.

Construeix normalment dos nius. Un de primari,
més petit, i un segon que pot arribar a ser molt voluminós (aproximadament 60 cm de diàmetre) de paper mastegat, amb un orifici petit i lateral de sortida.

Quins efectes té la seva presència?
La vespa velutina es va establir inicialment al nordest de Catalunya (va arribar el 2012) i s’ha anat estenent pel territori. La seva presència ha generat
preocupació pel seu efecte envers l’apicultura (ja
que la vespa depreda les abelles) i sobre la producció de mel, cera i altres productes apícoles.
Aquesta espècie invasora, a més, té efectes respecte a la biodiversitat animal ja que es tracta d’un nou
depredador en l’ecosistema. També té un impacte a
la salut pública, a conseqüència de les picades,
que són doloroses tot i que no son més perilloses
que les d’una espècie autòctona.

Què faig si en detecto un niu?
Quan es detecti un niu nou s’ha de comunicar al
Cos d’Agents Rurals, on es centralitza la informació.
També s’ha de notificar si es detecta un exemplar
de vespa asiàtica en aquelles comarques on no
s’havia detectat ni comprovat la seva presència.

Com és una vespa asiàtica?
La vespa asiàtica presenta un aspecte més fosc en
comparació a les vespes autòctones del nostre país. La varietat nigrithorax, que és la que ha arribat a
Catalunya, té el tòrax negre envellutat i segments
abdominals de color castany ribetejat amb una fina
franja groga. El quart segment de l’abdomen és
quasi en la seva totalitat de color groc-taronja. El
cap és negre, la cara groc-ataronjada i les potes
castanyes al final. La seva mida oscil·la entre els 17
i 32 mm de llargària.

Cos d’Agents Rurals
Tel. 93 561 70 00
velutinacar@gencat.cat
En el cas de detectar algun exemplar, no intenteu
capturar-lo amb el risc de picada que suposa. Només en el cas que es pugui, feu una fotografia de
l’exemplar o niu i envieu-la per correu electrònic.
Si en detecteu un niu, manteniu-vos a una distància
mínima de 5 metres i no us hi acosteu sense l’equip
de protecció adequat. No intenteu destruir-lo o retirar-lo sense l’avís previ als Agents Rurals. Informeu
de la ubicació de l’exemplar o niu (vesper) indicant
la localitat, lloc o paratge concret, si és possible
amb coordenades.

Com puc identificar-ne els nius?
La vespa asiàtica instal·la els seus nius sobretot a
les branques altes dels arbres, tot i que una petita
proporció, els vespers es poden ubicar en construccions, entre matolls o enterrats. L’espècie aprofita
les valls fluvials com a via de colonització.
AGOST 2020
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Des de Munic: Ferran Casanovas
Hola La Granada! Sóc el Ferran Casanovas
Bargalló, tinc 28 anys, sóc enginyer aeroespacial i porto quasi 3 anys vivint a Alemanya, a la
ciutat de Munic, regió de Bayern.

menada Lilium. El projecte consisteix en la creació
d’un avió que funcionarà com a taxi volador en un
futur immediat i que servirà pel transport metropolità. Per aquest motiu, em vaig tornar a instal·lar a
Munic, on encara resideixo a dia d’avui.

La meva història amb Alemanya es remunta al 2014,
quan la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
em va donar l’oportunitat d’anar a fer l’Erasmus en
una de la universitats més importants d’Europa en
enginyeria aeroespacial: la Technische Universität
München (TUM). Allà m’hi vaig estar durant set mesos duent a terme el meu projecte de final de carrera. La primera vegada que hi vaig anar sabia molt
poc alemany, però mica en mica em vaig començar
a interessar per la cultura bavaresa i alemanya, sobretot per la seva història i arquitectura.

Durant aquest temps, he pogut fer moltes amistats
d’arreu del món, tot i que també som una gran comunitat de catalans vivint i treballant a Munic. L’esdeveniment més important que s’hi pot trobar és
l’Oktoberfest, curiosament la major part celebrada al
mes de setembre. També he pogut descobrir la ciutat en totes les estacions de l’any. A l’hivern, hi fa
molt de fred i hi neva unes 5 o 6 vegades per temporada, deixant la ciutat coberta de neu durant quasi 6 mesos. Per sort, els Alps queden més a prop
del centre de Munic que els Pirineus de la Granada,
cosa que ho fa molt atractiu pels amants de l’esquí,
com jo.

Vaig concloure aquesta etapa a finals de l’any 2014,
i no va ser fins al 2017 que vaig tornar a Alemanya a
realitzar el treball de final de màster en un projecte
de cooperació amb l’agència espacial alemanya
(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) i la Universität Stuttgart.

La ciutat canvia radicalment d’estiu a hivern. A l’estiu hi ha un parc de grans dimensions al centre de la
ciutat, comparable al Central Park de Nova York; on
hi passa un afluent del Isard, riu que prové directament dels Alps alemanys i que serveix com a platja.
Tothom es reuneix allà quan fa calor i es pot jugar a
vòlei, a futbol i banyar-s’hi.

Stuttgart és una ciutat més petita i acollidora que
Munic. De seguida et sents com a casa. La gent és
més propera i amable que a Munic, i personalment,
havent viscut tota la vida a la Granada m’hi sentia
molt a gust. Aquest projecte em va obrir les portes,
per tornar a fer el salt a Munic.

Tot i així, sempre m’he sentit granadenc i el meu
desig es poder tornar algun dia per gaudir de la
tranquil·litat i la germanor que he pogut compartir
amb moltes persones del nostre poble en entitats
com el futbol o els diables i que tant de bé fan al
nostre municipi.

Un cop finalitzat el projecte de l’agència espacial
alemanya, em va sortir la oportunitat de formar part
d’una start-up futurista del sector aeroespacial ano-
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L’AMPA us desitja molt bon estiu!
Benvolgudes famílies.

situació actual, tenen
molta il·lusió per emprendre aquesta nova
etapa. A tots ells i elles
us desitgem el millor
per l’endavant!

Enguany, hem tingut un final de curs excepcional, a
causa de la COVID-19. Tota la comunitat educativa
que formem la nostra escola i, en especial, els nostres nens i nenes, hem demostrat que, malgrat tot,
continuem tenint il·lusió i ganes per fer de la nostra
escola, com sempre s’ha fet, un espai on compartir
i educar en valors. Cap pandèmia podrà malmetre
l’estima que sentim per a la nostra escola i els nostres alumnes i famílies.

I ja per acabar, també
volem fer especial referència a la importància
de ser tots i totes responsables i solidaris
per contribuir al control de la pandèmia. Esperem
que el curs vinent, es pugui desenvolupar amb la
màxima normalitat possible per a les nenes i els
nens de l’escola de La Granada i de tot el poble.

Per això, com a comiat de final de curs, vam preparar el que vam anomenar la “CONFI-FESTA!”: una
festa telemàtica on vam tenir un espectacle de màgia en directe i també música per fer unes ballaruques, cadascú des de casa seva! Ens ho vam passar molt bé!
D’altra banda, volem agrair a l’antic equip directiu
tot l’esforç i dedicació per la tasca realitzada al llarg
d’aquests últims anys i, alhora, donar una càlida
benvinguda al nou equip directiu que, malgrat la

Us desitgem un molt bon estiu. Ens veiem al setembre!
AMPA Escola Jacint Verdaguer

Un casal d’estiu diferent
Aquest està sent un any singular amb un estiu complicat, però, com cada any, ha comptat amb un casal d'estiu ple d'infants i joves.
El casal va començar amb incertesa per la situació,
però amb un equip de monitors i monitores amb
una gran voluntat de tirar-lo endavant. I així va ser.
Una vuitantena d'infants d'entre 3 i 17 anys van participar del casal d'estiu durant les cinc setmanes de
juliol. Tot i les normes estrictes d'higiene i salut que
havien de complir –tant infants com adults– els monitors i els participants van posar-ho tot de la seva
part per fer del juliol del 2020 un mes inoblidable.

La Granada es va tornar a omplir de rialles, crits,
manualitats, alegria i somriures, cosa que feia molta
falta després de tants mesos tancats. L'escola Jacint Verdaguer, la Casa de Cultura i la piscina es
van buidar de virus i es van omplir d'alegria i de vida. Esport, manualitats, tallers, sortides i fins i tot
acampades; de tot això i més van poder gaudir els
infants durant el primer mes de l’estiu.
Des de l'equip de monitors del casal d'estiu de la
Granada volem expressar la nostra gratitud cap a
les famílies que han confiat en nosaltres. Esperem
tornar-nos a veure el proper estiu, aquest cop amb
total normalitat!
Equip de monitors del casal d’estiu
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Una altra Festa Major és possible
L’any 2020 el recordarem com aquell en el qual una
malaltia va aturar el món sencer. I és que la COVID19 ha condicionat totalment les nostres vides: hem
hagut de deixar de fer la majoria d’activitats que
teníem previstes i ens hem hagut d’acostumar a les
noves mesures de seguretat per protegir la nostra
salut i la dels éssers estimats.

El pregó, carregat d’emocions i vivències, va fer
posar la pell de gallina a més d’un, i va comptar
entre d’altres, amb la col·laboració de la Coral La
Ginesta, de la qual en Josep n’és un orgullós membre.
La nit de divendres va acabar amb la projecció de la
pel·lícula «Campeones».

És per això que, durant molts mesos, la celebració
de la Festa Major ha penjat d’un fil. Tot i així, la situació més favorable del mes de juny i principis de
juliol va fer tirar endavant una Festa Major en un
format diferent, adaptada a les circumstàncies actuals. I és que la cultura és un bé de primera necessitat i que cal que preservem.
Els actes de la Festa Major van començar el divendres 10 de juliol, dia de Sant Cristòfol, patró de la
Granada. A la tarda, una pedalada popular amb un
centenar de participants va recórrer els carrers del
poble.

El dissabte de Festa Major va començar amb el tradicional repic de campanes des de l’Església de
Sant Cristòfol, que juntament amb la tronada va fer
que se sentís des de tots els racons del poble. Uns
instants breus però intensos
Com que la tradicional Mostra de Vins que organitzen cada any els Dionysos no es podia celebrar en
el format habitual, enguany es va apostar per una
activitat diferent, tot mantenint l’aposta d’apropar la
cultura del vi al gran públic.
Així doncs, per mantenir el caliu que hi ha cada Festa Major al Celler Cooperatiu, es van organitzar dos
tasts de vins –un el dissabte i un el diumenge– per
degustar tres vins i dos caves dels cellers locals:
Miquel Pons, Ferré i Catasús, Maset, CAP Colomé i
el Celler Cooperatiu.

Al vespre va tenir lloc un dels actes més esperats
de qualsevol Festa Major: el pregó. Aquest va ser el
primer dels actes que es va celebrar al recinte del
centre cívic, que va ser l’espai que va acollir la majoria dels actes de la festa. Per poder mantenir les
mesures de seguretat i controlar l’aforament, el recinte es va delimitar amb tanques i es van col·locar
les cadires mantenint una distància de seguretat
entre elles. A més, hi havia gel hidroalcohòlic disponible en tot moment per tal de mantenir les mans
netes i era obligatori l’ús de la mascareta.

El tast de dissabte va ser dirigit per Joan Miquel
Canals, degà de la Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili i president de l’Associació Catalana d’Enòlegs, que va exposar el seu coneixement
del món del vi i va donar trucs per tal d’identificar
les característiques principals dels vins i els caves.

Enguany, el granadenc que va tenir l’honor d’obrir
formalment la festa gran del poble va ser en Josep
Vives i Bas. Apassionat de la vinya, tothom el coneix
per la seva vessant de botiguer, i és que ell i la seva
família són l’ànima de Queviures Vives, popularment
conegut com «L’Estanc», negoci que l’any passat va
celebrar un segle de vida.
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Com no podria ser d’altra manera, la nit de dissabte
és dels Diables de la Granada. Per tal de mantenir
les mesures de seguretat, es va readaptar el correfoc convertint-lo en un espectacle de foc estàtic, a
l’esplanada del centre cívic. Vint minuts de foc que
van permetre tornar a sentir l’olor de pólvora que
més d’un segur que ja enyorava.

La tarda va començar amb la incertesa d’un cel cada cop més tapat i que amenaçava a pluja. Així va
començar l’espectacle infantil «Bruna... què somies?», que va reunir infants i pares al centre cívic.
Al cap d’una estona, començava la sessió de diumenge del tast de vins al Celler Cooperatiu. Aquest
cop, el dirigia el sommelier del restaurant penedesenc Casanova, Daniel Romano. El tast va començar amb els paraigües oberts, ja que en els primers
moments queien algunes gotes, però sortosament
va parar de seguida i va tornar a sortir el sol.
No va ser fins a la nit de diumenge quan va tenir
lloc un dels actes més esperats de la Festa Major:
l’espectacle «Bona gent», del televisiu Quim Masferrer. I és que aquesta és una representació on el
públic hi juga un paper clau, compartint les seves
històries amb tothom.

En acabar, la tradicional lectura dels versots no va
deixar indiferent a ningú. I és que tant el cap de l’oposició com l’alcalde van haver de pujar a l’escenari, per jugar a una partida d’escacs i per respondre
preguntes fent exercici amb una bicicleta estàtica!
El diumenge de Festa Major va començar amb la
missa en honor al patró de la Granada, Sant Cristòfol, i la posterior benedicció de vehicles al Carrer de
Sant Joan.
Entrat el migdia, al centre cívic va tenir lloc l’exhibició dels balls populars, que va comptar amb la participació del Ruc, els Diables, els Gegants, els Bastoners i el Ball de Gitanes. Així, tot i no poder-se fer
la cercavila, vam poder gaudir un any més de la
cultura popular, tant característica del Penedès.

Així és com vam descobrir que al poble, molts homes es diuen Joan, que per celebrar la Festa hi ha
qui prepara vichyssoise i que (tot i que això ja ho
sabíem) tothom de la Granada estima el Ferri.
Com no podia ser d’una altra manera, l’espectacle
va acabar amb el ja famós «gent de la Granada,
sou molt bona gent!» per donar pas a l’últim acte de
la festa: el castell de focs de cloenda.
Aquesta ha estat una Festa Major diferent, però
alhora, que ha servit per fer poble. Perquè ha estat
una Festa Major solidària, on s’han recaptat 2.462 €
que aniran destinats íntegrament a Càrites de la
Granada per ajudar les famílies que ho estan passant més malament.
Des d’aquí, volem mostrar el nostre agraïment més
sincer a tothom qui ha posat el seu granet de sorra
per fer possible la Festa Major. I com no podia ser
d’altra manera, a tots els granadencs i granadenques, que han participat de la festa respectant en
tot moment les mesures de seguretat. Esperem que
l’any que ve puguem tornar a celebrar la Festa Major com la coneixem.

Un cop acabada l’exhibició dels balls, el grup de
grallers «Toc de Bacus» va ser l’encarregat d’amenitzar el vermut diabòlic. Així, sota l’ombra dels plàtans de l’esplanada del centre cívic, els joves i no
tan joves van poder gaudir d’un migdia calorós,
previ als dinars familiars que, de ben segur, es farien a moltes cases del poble.
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Informació per als joves
Des del Servei Jove de la Granada hem programat
una sèrie d’activitats per tal de fer aquest estiu una
mica més entretingut.
El dia 7 d’agost, hi ha programada una sortida a la
platja de Vilanova durant tot el dia, on es podrà provar el caiac o el paddle surf. Possiblement quan
surti aquest butlletí l’excursió ja s’haurà fet. Al proper ja us explicarem com ha anat, ja que és una
sortida on hi participen 9 municipis del Penedès!
També hi ha programada una nova activitat a l’aire
lliure, amb bicicletes elèctriques, pel dimecres 9 de
setembre. Encara s’han de concretar alguns detalls,
però serà una sortida de tarda-vespre, d’una hora i
mitja de durada, i tindrà un preu de 10€. Si esteu
atentes a les xarxes aviat sortirà el cartell amb més
detalls, i amb les instruccions per inscriure-us-hi!
Per acabar, només volem recordar la importància
de gaudir de l’estiu amb moltes ganes, però també
amb molta responsabilitat!

Passar-ho bé, malgrat tot, segueix sent possible:
mans netes, mascareta i distància quan toquin. Podeu trobar les recomanacions a qualsevol punt del
vostre entorn i, si no estan clares, no dubteu a preguntar-les o buscar-les.

El problema de salut pública que vivim pot tocar de
prop a qualsevol persona, sent especialment fràgils
les persones grans, i les que ja tenen una salut delicada... Ser inconscients i facilitar la propagació del
virus comporta conseqüències negatives per a tothom, tant personals, com econòmiques, com socials.

El Servei estarà inactiu per vacances del 15 d’agost
al 2 de setembre, ambdós inclosos. Per qualsevol
cosa, podeu contactar amb la Gisela (628 26 44 82)
fins el dia 14 d’agost.

Per tant, i malgrat la contradicció existent en alguns
sentits, intentem comportar-nos com a persones
amb capacitat de pensar en els altres, en el bé comú.

Molt bon estiu a tothom!
Servei Jove de la Granada

Agraïment dels Diables de la Granada
Des dels diables, diablesses, tabaleres i tabalers de
la Granada volem agrair a tothom que es va acostar
el dissabte de Festa Major al centre cívic per participar en el nostre espectacle pirotècnic i posterior
lectura dels versots, i el diumenge per fer possible
el vermut diabòlic.
També agraïm a l’Ajuntament la feina feta i a totes
les entitats la implicació i el treball per fer possible
aquesta Festa Major. Esperem que ho poguéssiu
gaudir encara que fos d’una forma diferent de com
hi estem acostumats. Recordem que els versots són
sàtira de riure i rauxa.
Molts agraïments de nou. Salut i foc!
Diables de la Granada
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La Cursa Solidària, semi-virtual
Dani Moreno i Maria Pons en el traçat de 15 km; i
Adrià Colomer i Lídia Ramos en el de 7 km, van ser
els guanyadors de la setena edició de la Cursa i
caminada Solidàries de la Granada, que es va celebrar en format contrarellotge entre el dilluns 6 i el
diumenge 12 de juliol, coincidint amb la setmana de
la Festa Major.

El corredor local Dani Moreno es va adjudicar la
cursa de 15 km amb un temps de 57 minuts i 19
segons, sent juntament amb Marçal Agut (58:54),
l’únic capaç de baixar de l’hora. El tercer lloc va ser
per a Oriol Ferré (1:00:01). En fèmines, triomf de la
també local Maria Pons (1:12:39), mentre que el
segon lloc va ser compartit ex aequo per Gemma
Carrasco i Foix Ortiz (1:18:32).

A causa de la complicada situació actual, i tenint en
compte el caràcter benèfic del certamen, que destina tots els guanys a Càrites, l’organització va optar
enguany per un format diferent: els circuits estarien
senyalitzats amb cintes, guix i punts quilomètrics
durant una setmana i els participants podrien realitzar les curses quan volguessin durant aquests set
dies per, posteriorment, enviar el track i el temps
realitzat a la direcció de cursa per validar-ho. En
total, prop de 150 persones van inscriure’s en alguna de les tres modalitats, ja que a banda de les curses també hi havia la opció de fer-ho caminant, així
que durant tota la setmana hi va haver força moviment en els circuits, especialment a primera hora
del matí i a partir del vespre.

AGOST 2020

En la cursa de 7km, triomf i rècord de la prova per a
Adrià Colomer, que va parar el cronòmetre en 25
minuts i 39 segons, tres menys que Oriol Rodríguez
(25:42). El tercer lloc va ser per a Dani Moreno
(25:57), que va participar en ambdós recorreguts.
En categoria femenina, Lídia Ramos es va endur la
victòria de manera clara (35:26) per davant de Marta Amat (37:24) i Mercè Llopart (37:54).
En total, entre empreses col·laboradores i participants, es van recaptar prop de 2.000 euros que es
destinaran a Càrites La Granada. El certamen d’enguany s’han englobat en el marc de la Festa Major
del municipi.
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Per Ramon Cuscó i Vallès

Tot això passava abans...
Crònica de la Parròquia de la Granada
Dissabte, 1 de gener de 1955
La parròquia de Sant Cristòfol de la Granada pertany a l’Arxiprestat de Vilafranca del Bisbat de Barcelona, de la qual es sufragània l’església del municipi de Santa Fe. En aquelles dates, sumaven a la Granada 1.400 habitants.
Fins a mitjans del segle passat, Santa Fe fou parròquia independent. Més tard, depengué de Puigdalba
(Puigdàlber en aquests moments) i, darrerament, fins l’any 1931 l’encarregat de Santa Fe era el vicari
de la Granada. Des d’aquesta data i després la parròquia de Santa Fe restà sense vicari i el mossèn de
la Granada assumí directament la parròquia del poble veí.
Amb la revolta de l’any 1936, quedaren malmeses les dues esglésies i destruïts tots els objectes de
culte, restant únicament en peu alguns pocs objectes com bacines i les relíquies de Sant Cristòfol. Les
campanes del rellotge es mantingueren al seu lloc, mentre que les altres dues foren llençades daltabaix. Aquestes són les que, actualment, serveixen per assenyalar els actes de l’església.
La casa rectoral, per estar construïda d’esquena a migjorn i de cara a tramuntana, està actualment
pràcticament inhabitable a causa del seu estat ruïnós i rònec, amb les teulades foradades com un garbell i els portals com a conductes refrigeradors. La cisterna és molt capaç i és del que hi ha de bo a la
casa. Abans de la guerra hi havia un motoret que fou usurpat.
Els sacerdots que han estat a la parròquia després de la guerra han estat mossèn Jaume Colet, el qual
ja la regia abans de 1936. El succeí mossèn Anton Puig l’any 1948 fins a l’any 1954 . El set d’octubre
del mateix any, se n’encarrega mossèn Josep Capellas, procedent de Bonastre.

Continuarà al proper butlletí...

AGOST 2020
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REOBERTURA DEL CASAL DE LA GENT GRAN

RESUM D’ACTIVITATS

Seguint les recomanacions de la Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, i sempre que no hi hagi nous rebrots, es
preveu reobrir el Casal de la Gent Gran la primera
quinzena de setembre, tenint en compte les indicacions sanitàries del moment (aforaments, distàncies,
proteccions...). La tornada serà gradual i s’haurà de
prendre la temperatura a tothom abans d'entrar al
casal. Prèviament l'Ajuntament farà una desinfecció
de l'espai.

El Moviment Jove de La Granada dóna per quasi
tancada la temporada d’estiu! Aquest ha sigut
un any molt estrany que ens han impedit realitzar
moltes activitats. El Servei presencial segueix
inactiu, de moment…
En el marc de la Festa Major vam preparar un
taller amb Boskan Teràpies Integratives. L’Elisa,
educadora canina, ens va explicar alguns punts
bàsics de cura i responsabilitat si tenim o si pensem a adoptar un gos (xip, caques, nutrició, passejades, raspallat…). Després, a través de la
Taxa, la seva gossa, ens va mostrar alguns trucs
d'ensinistrament a través del reforç positiu (amb
“premis” de menjar): La Taxa recollia la pilota, la
buscava amagada, recorria circuits, passava per
un túnel fet amb les cames dels participants, etc.
Realment sorprenents els efectes d’una bona
educació en els gossos, i els efectes positius
dels gossos en les persones!

CONFINACTIVITATS GENT GRAN
Durant el confinament, s'han dut a terme activitats
d'estimulació cognitiva, artística i emocional tant via
telemàtica com via dossiers d'exercicis d'estimulació
cognitiva. El grup de WhatsApp ha tret fum de les
ganes que hi havia de compartir una estona al dia
per treballar, però també per poder parlar de diferents emocions, pors... que ens plantejava aquesta
nova situació. A part de fer exercicis d'estimulació
cognitiva, s'ha intentat fer arribar altres exercicis, recomanacions... per fer el confinament una mica més
lleuger.
PROJECTE ENOCUINA RURAL
Diversos pobles del Penedès engeguem una iniciativa conjunta per fer un recull de receptes culinàries
tradicionals del Penedès.
Per participar-hi, només has de pensar una recepta
casolana que porti algun producte típic del Penedès,
com ara qualsevol dels derivats del raïm (vi, vi ranci,
cava, moscatell, mistela, melmelada, raïm…).

Per aquest agost hi ha prevista una sortida per
fer paddle surf i caiac a Vilanova, i el proper mes
de setembre, una excursió amb bicis elèctriques.
Trobareu més informació en aquest butlletí.

Omple la plantilla de la recepta que trobareu a la
web www.lagranada.com/web/enocuinarural, cuina la
recepta i fes-te una foto amb el plat.

El Servei estarà inactiu per vacances del 15 d’agost al 2 de setembre, ambdós inclosos. Molt
bon estiu a tothom!

Fes arribar la recepta i la fotografia al correu electrònic lagranadacomunicacio@gmail.com. Amb totes
les receptes recollides, la idea és fer un llibre per
recuperar la memòria culinària tradicional del Penedès!

Facebook: Joventut La Granada- Dinamo.
Instagram: @dinamolagranada.

Més informació: CASAL DE LA GENT GRAN

Més informació: CENTRE CÍVIC

Carrer del Doctor Cuscó, 9 (Casa de cultura)
Telèfon: 93 897 44 87

Horari: dilluns i dimecres, de 16 a 20h.
Telèfon i WhatsApp: 628 26 44 82

AGOST 2020
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INAUGURACIÓ DE LES NOVES INSTAL·LACIONS DE MOBLES FONT
12 de juliol de 1970, coincidint amb la Festa Major de la Granada.
Imatge superior: façana principal de Mobles Font, a la Plaça del a Font.
Imatge inferior: autoritats municipals i propietaris, presents a l’acte d’inauguració.
Fotografies cedides per la familia Font Vives.

