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Des de l’alcaldia
Optimisme i positivitat davant de tot
Benvolguts granadencs i granadenques,
M’adreço a tots vosaltres personalment per agrair-vos l’enorme esforç que esteu
fent per afrontar la situació que estem vivint. De la mateixa manera, trasllado el
meu més sincer condol a tots aquells qui heu perdut alguna persona estimada.
Molts ànims i força, també, als qui en aquests moments estigueu lluitant contra
l’enemic invisible, i als familiars i amics que esteu fent mans i mànigues per atendre les persones que estimeu.
És ben cert que pot semblar que, en aquests moments, queden pocs motius d’alegria i moltes restriccions per fer el que ens agrada i trobar-nos amb qui volem. Tanmateix, penso que encara tenim l’oportunitat i el dret de gaudir de les nostres vides
i què això depèn, en gran mesura, de la perspectiva en què veiem les coses.
Són moltes les persones del poble que, aquests dies, s’adrecen a mi contents i
sorpresos dels racons i llocs de la Granada pels quals no havien passejat o mai
s’hi havien fixat. També són moltes les famílies amb infants que es veuen als parcs
i pel carrers del municipi, gaudint de la pau i tranquil·litat que ofereix la Granada.
Fins i tot, he vist un grup de joves del poble jugant a la petanca els caps de setmana a les pistes que tenim al costat del centre cívic.
El que vull evidenciar amb tot això és que segurament, si no hi haguessin hagut les
restriccions actuals, hauria estat molt difícil veure els joves jugant a la petanca, els
carrers i les places amb tanta vida, i també els veïns redescobrint l'entorn natural i
els racons més bonics de la Granada. Per tant, ara més que mai, tenim la possibilitat de gaudir del poble i compartir temps amb les nostres famílies, amics i veïns de
la Granada. Això sí, sempre amb responsabilitat i prudència.
Espero que aquestes breus anècdotes us hagin esgarrapat un petit somriure i que,
com m’ha passat a mi, serveixin per valorar molt més tot el que tenim i que de vegades passem per alt.
Atentament,

El vostre alcalde,
Joan Cols i Canals

Butlletí
Municipal

A g e n d a
d’act iv it ats
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A causa de l’epidèmia de COVID-19, la situació sanitària canvia contínuament.
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Us recomanem seguir els canals oficials de
l’Ajuntament per estar al dia de totes les
activitats que es realitzin.
NADAL
25 de desembre
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VISITA DELS PATGES
26 de desembre
CAP D’ANY
1 de gener
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5 de gener
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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)
NOVEMBRE 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
S’allarguen les obres que mantenen
tallada la línia R4 de Rodalies

Inici de la campanya de recollida de
poda i altres matèries vegetals

A causa del retard d’ADIF en les obres a la línia ferroviària que passa per la Granada, no es podrà restablir el servei ferroviari a la línia R4 entre les estacions
de Martorell i Sant Sadurní d'Anoia fins al 13 de
desembre.
A causa de les obres d'adequació del túnel de Martorell realitzades per ADIF, necessàries per a la construcció del Corredor Mediterrani, s'estan executant
treballs en diferents punts de la xarxa de Rodalies i
que afecten la circulació de trens de la línia R4 des
del mes de juliol.
Amb l’arribada de la tardor, s’han tornat a instal·lar
en diferents punts de la via pública els contenidors
de poda, destinats a abocar-hi la matèria vegetal
provinent de les tasques de jardineria a les llars.

La data prevista per a la finalització de les obres era
el 15 de novembre. Amb aquest imprevist, els usuaris afectats de la línia R4 hauran de continuar fent ús
del transport alternatiu per carretera que ha establert
Renfe entre Martorell i Sant Sadurní.

Recordeu que només s'hi poden llençar restes de
poda. Els altres tipus de residu s'han d'abocar al
contenidor corresponent o a la deixalleria.

Augment del servei de neteja i nous
protocols a l’escola pel nou curs

Podreu trobar els contenidors de poda a:
• Plaça de la Boveria
• Aparcament del Centre Cívic
• Carrer de la Teuleria
• Carrer de Jacint Verdaguer
• Carrer de la Plana
• Carrer del Castell

Per tal que els alumnes de l'escola estiguin en un
entorn el més segur possible, l'Ajuntament ha ampliat el servei de neteja en 3 hores cada dia, parant
especial atenció a la desinfecció de tots els espais
que fan servir dia a dia els nens i nenes, com les
zones comunes, els lavabos i el menjador.
A més, l’escola ha adaptat els protocols a la situació
sanitària. Entre les modificacions que s’han dut a
terme, destaca l’entrada i sortida dels alumnes en
diferents hores i accessos per reduir aglomeracions.

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

NOVEMBRE 2020
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BREUS
Nova jornada de donació de sang al
centre cívic

Desinfecció de parcs i places del
poble
A principis d’octubre, es van tornar a desinfectar els
parcs i places del poble per prevenir la transmissió
de la COVID-19. Aquest cop, amb el curs en marxa
un altra vegada, es va parar especial atenció a l’entorn de l’escola i de la llar d’infants, amb l’objectiu
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.

El passat diumenge 25 d’octubre, hi va haver una
nova jornada de donació de sang al poble. Com ja
s’havia fet anteriorment, aquesta es va desenvolupar
al centre cívic, per tal de disposar d’un espai més
gran que permeti garantir les mesures de seguretat
sanitària.

Arranjaments a l’escola i la llar d'infants per preparar el curs escolar

Al llarg del dia, un total de 53 persones van aproparse al centre cívic, de les quals 48 van poder donar
sang, finalment. Com sempre, fem arribar l’agraïment a tots els donants, així com als responsables
que aquesta jornada fos possible.

Mercè Villar deixa l’Ajuntament de la
Granada després d’onze anys

En les setmanes prèvies a l’inici del nou curs escolar,
la brigada municipal va dur a terme diverses intervencions als recintes de l’escola i la llar d’infants per
tal que els nens i nenes tinguessin una tornada a
l’escola tan còmoda com fos possible, en les circumstàncies actuals.

La regidora de l’Entesa-Acord Municipal des del
2009, Mercè Villar i Pausas, ha deixat el càrrec de
regidora a l’Ajuntament de la Granada. Villar, que es
va acomiadar en el ple del passat 29 d’octubre, serà
substituïda per Fèlix Salat i Sánchez.

Entre les actuacions que es van dur a terme cal remarcar l’adequació de l’entorn de l’escola, la creació
d’un nou itinerari d’accés al mòdul extern al recinte i
les tasques de lampisteria a la llar d’infants.

Actualment regidora a l’oposició, Villar va desenvolupar les tasques de la regidoria d’Urbanisme i d’Obres i Serveis en la legislatura 2015-2019.

Formulari web per a la sol·licitud telemàtica de cremes agrícoles

Canvi de titularitat dels nínxols del
cementiri
Els interessants en canviar de titular un nínxol del
cementiri, heu de presentar el títol del nínxol i la petició signada a l’Ajuntament, on hi trobareu la
sol·licitud. El termini finalitza el 30 de gener de 2021.

Reducció de la taxa del servei de recollida d’escombraries per a jubilats
Aquells jubilats que no cobrin, en conjunt, més del
salari mínim interprofessional, poden sol·licitar la reducció de la taxa d’escombraries, justificant els ingressos de tots els convivents de l’habitatge i signant la petició que trobareu a l’Ajuntament. El termini
finalitza el 15 de febrer de 2021.
NOVEMBRE 2020

El Departament d’Agricultura ha habilitat un canal a
la seva pàgina web per tal que aquelles persones
que necessitin realitzar cremes de restes agrícoles
com a part de la seva activitat ho puguin sol·licitar
via telemàtica. Trobareu tota la informació a la pàgina web www.lagranada.cat/web/cremesagricoles.
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SOCIETAT

Units contra la inseguretat i l’incivisme
L’Ajuntament de la Granada ha iniciat una ofensiva
contra la inseguretat i l’incivisme que pateix el municipi des de fa anys. Durant el mes d’octubre, s’ha dut
a terme una recollida de signatures per donar suport
a les mocions que el consistori va aprovar per unanimitat el passat 17 de setembre posant de manifest
aquests problemes i reclamant a les diferents administracions que hi posin solució de forma immediata.
Finalment, entre els dos textos s’han sumat gairebé
1.200 signatures de suport.

procediments judicials en curs davant dels Jutjats de
Vilafranca del Penedès per danys, agressions i amenaces a la resta de veïns.
D’altra banda, des de fa cinc anys que hi ha un immoble ocupat a la plaça de la Font, propietat de la
SAREB pràcticament en la seva totalitat, que no disposa de cap dels serveis bàsics (aigua, llum i gas) i
no compta amb cèdula d'habitabilitat.
L'edifici es troba ocupat per persones que estan produint múltiples i greus incidents, amb els veïns de la
zona afectada, amb soroll molt per sobre dels límits
permesos a la normativa administrativa, també durant la nit, acumulació de deixalles als baixos de l'edifici que ja estan provocant problemes d'olors i d'aparició de rates; baralles entre els propis ocupants dels
pisos, moltes vegades aparentment sota l'efecte d'alcohol o substàncies estupefaents; i fins i tot llançament d'objectes a la via pública i als habitatges dels
veïns més propers a l'edifici.

L'Ajuntament de la Granada està fermament compromès amb la integració de tots els veïns i veïnes del
municipi i, com no pot ser d'una altra manera, respecta el dret fonamental a la presumpció d'innocència de qualsevol persona. Ara bé, simultàniament, en
exercici de les seves funcions, ha de vetllar, també,
pel benestar i la seguretat de tots els veïns i veïnes
del poble.
Desafortunadament, des de fa anys, aquesta seguretat s'està veient greument afectada, entre d’altres,
per la conducta incívica –i en múltiples ocasions
constitutiva de greus delictes– de diversos membres
d'una mateixa família del municipi.

Tots els grups polítics del consistori desitgen posar
solució a aquest problema d’una vegada per totes i
esperen que aquesta mostra de suport de la ciutadania segueixi per reclamar amb encara més força a
totes les administracions una solució immediata a
una situació que s’allarga en els anys.

Així, s'han produït ja diverses condemnes per la comissió de greus fets delictius, i existeixen diversos
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ADMINISTRACIÓ

Nova aplicació de la Granada
L’Ajuntament de la Granada ha posat en marxa una
nova aplicació, amb l’objectiu de tenir un canal de
comunicació directe i gratuït entre els veïns i el consistori que permeti estar al corrent de les últimes notícies del poble i les activitats programades i avisar de
possibles incidències.

des de Google Play (Android) o AppStore (iPhone).
Un cop instal·lada, quan es detecti una incidència es
pot crear un avís. Cal seleccionar la categoria de l’avís dins d’un llistat predefinit (seguretat, carrers i places, medi ambient…), afegir una petita explicació,
adjuntar una fotografia i geolocalitzar la posició de la
incidència fent servir el GPS del mòbil. Un cop fet
això l’avís s’envia a l’Ajuntament, que el processa i el
reenvia al departament corresponent. Un cop engegat el procés, l’Ajuntament notifica, a través de missatges al mòbil, la resolució o els canvis d’estat de la
incidència a l’usuari que ha enviat l’avís.

Per a què serveix?
La principal novetat de l’aplicació, disponible per a
sistemes Android i iOS, és que permet generar una
avís quan es detecta una incidència al municipi.
Aquest es fa arribar al departament municipal que
correspon, per tal que es gestioni la incidència i s’hi
doni solució. A més, la persona que ha creat l’avís
rep informació dels passos que s’estan fent per tal de
resoldre la situació.

L’Ajuntament, més a prop teu
Amb aquesta nova aplicació, que ha estat desenvolupada per l’empresa Perception, es busca la implicació dels veïns i veïnes de la Granada en la gestió del
poble, fomentant la participació ciutadana i establint
un nou canal de comunicació directe, eficient i gratuït.

D’altra banda, l’aplicació també inclou les últimes
notícies del que passa al poble, així com l’agenda
d’activitats i la llista de contactes de les diferents instal·lacions municipals.

L’aplicació empra la filosofia smart city, ja que permet
que els veïns puguin informar de les possibles incidències amb molta més precisió i rapidesa que no
pas de forma telemàtica o presencial a les oficines
del consistori. També permet fer arribar els missatges
directament al responsable de l’àmbit que pertoca,
de manera que s’eliminen intermediaris i es permet
una comunicació molt més directa.

Així mateix, l’aplicació inclou un nou sistema d’avisos
per tal de rebre aquelles informacions més importants al dispositiu mòbil en forma de notificació. D’aquesta manera, es crea un canal d’informació immediat entre l’Ajuntament i el ciutadà que permetrà
conèixer, pràcticament a temps real, tot el que passa
al poble.

L’objectiu d’aquesta aplicació, doncs, no és altre que
apropar l’administració al ciutadà, i que aquest pugui
participar de forma activa en el funcionament i la millora del poble. Esperem que sigui una eina de gran
utilitat.

Com funciona?
El funcionament de l’aplicació és molt senzill. Només
cal que l’usuari la descarregui al seu dispositiu mòbil
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L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
NO A PUJADES DEL 9% DE TAXES I NO A PERDRE MÉS SUBVENCIONS
Essent l’últim butlletí d'aquest 2020, voldríem fer una
mica de repàs del que ha estat la gestió de l'equip de
govern d'aquest any.

taxes municipals, però no ha estat així. L'equip de
govern encapçalat pel Joan Cols (Junts) i en Jordà
Jaime (PSC) han pujat la taxa d’escombraries un 9%
lineal –un increment injustificat en la situació actual–
tenint en compte que moltes famílies i empreses passen moltes dificultats per fer front als impostos. Una
empresa de la Granada pot passar a pagar més de
100 euros anuals de taxa d'escombraries. Si aquesta
és la manera de voler ajudar les famílies i empreses
del municipi, creiem que no és la més adient.

Un any que va començar amb la pèrdua del PUOSC,
una subvenció que hagués suposat uns ingressos
extres al municipi per afrontar uns projectes valorats
en 400.000 euros i que, per culpa de la deixadesa de
l'equip de govern, no podrem tenir.
Endinsats en la pitjor pandèmia sanitària i econòmica, molts recordarem que l'Entesa ens vàrem posar a
disposició per poder consensuar fórmules per poder
donar ajuts a les famílies i empreses del municipi.
Com s'ha pogut veure –i els tancaments econòmics
així ho diuen– les ajudes han sigut miserables, tenint
uns barems per arribar-hi molt difícils de complir, el
que ens fa sospitar que hi havia més ganes de quedar bé i dir que es fa, que no pas el fet de voler ajudar al màxim de famílies i empreses possible… La
nostra màxima proposta sempre ha sigut que els granadencs/es deixessin de pagar el 50% de l’IBI.

Des de l'Entesa, denunciem que aquest increment,
en aquests moments, no és el més adequat; ho vàrem fer al ple municipal i ho fem aquí…
Valorem la implementació de llums de LED al tram
inferior del carrer de l’Estació, que conclou el projecte
que l'Entesa vàrem deixar començat i firmat.
Entesa - Acord Municipal

La gran sorpresa ha sigut en aquest final d'any, quan
vàrem plantejar, com a mínim, que es congelessin les

JUNTS HO ESTEM FENT POSSIBLE
Tot i que la segona onada de la COVID-19 malauradament ja és entre nosaltres, hem rellançat la majoria de projectes pressupostats per aquest 2020. La
pandèmia i les seves conseqüències són una dificultat afegida pel nostre dia a dia, però hem de continuar treballant de valent pel futur de la Granada.

nera, s’ha asfaltat i repintat la carretera de Santa Fe
fins a la rotonda del camp de futbol.
Pel que fa a esports, durant aquest mes de novembre s’han iniciat les obres per construir un nou skate
park just al costat del Centre Cívic, recollint la demanda de molts joves del municipi. Al mateix temps,
s’està confeccionant el projecte de les pistes de
pàdel, per la qual cosa esperem, en un curt termini
de temps, disposar d’unes noves instal·lacions esportives, fomentant un estil de vida saludable.

Aquest mes de novembre, s’han instal·lat les càmeres de seguretat, un projecte ambiciós en el que s’hi
ha estat treballant durant molts anys i que per fi veu
la llum, per intentar reduir la inseguretat ciutadana
que ha patit el nostre poble en els darrers temps.

Per acabar, en el passat ple d’octubre vam proposar
les ordenances fiscals per al 2021. Destaquem la
congelació de totes les taxes i impostos, on només
s’ha incrementat la taxa de residus, bonificable en la
seva totalitat anant fins a dotze vegades a la deixalleria, premiant el bon reciclatge. A més, es condona
la taxa de terrasses de bars i restaurants, als quals
tampoc se’ls incrementarà la taxa de residus.

Així mateix, també s’ha dut a terme la instal·lació de
diferents fanals fotovoltaics donant llum al carrer de
Jacint Verdaguer i a l’espai de bitlles catalanes situat a l’avinguda de Catalunya, aprofitant així l’energia
solar i evitant l’emissió de gasos contaminants a
l’atmosfera. També, després d’alguns entrebancs, ja
s’està duent a terme la substitució de tots els fanals
del carrer de l’Estació per llums LED.

Amb tot, us volem donar un missatge d’ànims. Som
conscients que venen uns dies/mesos difícils, però
que entre tots i totes ho tirarem endavant. Junts ens
en sortirem!
Junts per la Granada

Durant aquests mesos, també hem repintat l’avinguda de Catalunya i s’ha prohibit l’estacionament en
un dels costats de la via, afavorint una millor circulació i donant prioritat als vianants. De la mateixa ma-
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L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
LA COVID-19 NO POT ATURAR LA GRANADA
En plena 2a onada de la pandèmia de la COVID-19,
cal mirar cap al futur del nostre municipi.

fotovoltaics cedits per la Diputació de Barcelona, en
una clara aposta de l'equip de govern pel medi ambient.

L'equip de govern està destinant recursos econòmics
del pressupost per aplicar mesures de protecció de
totes les activitats que es realitzen en els equipaments municipals, amb protocols COVID-19, per la
seva realització amb les màximes garanties de seguretat i higiene i realitzant desinfeccions dels espais
sensibles del municipi per minimitzar el perill de contagi dels granadencs i granadenques.

També l'aposta per l'esport, amb la nova construcció
d’un skate park al costat del centre cívic, i amb l'estudi de la pròxima construcció de les pistes de pàdel
darrere el camp de futbol.
Tot i aquestes actuacions i les futures, no podem deixar de banda tot el teixit econòmic i social del nostre
municipi, que pateix plenament els efectes de les
restriccions i afectacions d'aquesta pandèmia, i que
caldrà també destinar-hi nous recursos i ajuts, amb
acords de tots els grups municipals, per generar o
canalitzar ajudes a tots els sectors afectats.

Tota aquesta prevenció requereix la col·laboració
ciutadana, amb el compliment de totes les mesures
que s'emeten des de les autoritats sanitàries per
pal·liar els efectes d'aquesta pandèmia.
El batec de la Granada no es pot aturar, i cal mirar
cap al futur amb noves inversions en equipaments i
millora de la via pública i del nostre entorn.

Mascareta + Rentat de mans + Distanciament social
= Stop COVID-19.
PSC La Granada
lagranada@socialistes.cat

Ja s'estan executant actuacions en la via pública,
com el canvi d'enllumenat per LED al carrer de l'Estació, o la nova distribució del trànsit i l'estacionament a
l'avinguda de Catalunya, o la implantació de fanals

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
Regidor de Governació i de Comunicació i Noves Tecnologies

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
Cristina García i Nieto
Regidora de Cultura, Festes i Turisme i de Joventut

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

REGIDORS A L’OPOSICIÓ
Joan Amat i Domènech

Gemma Casañas i Rodas

Roser Marrugat i Via

Fèlix Salat i Sánchez

Xavier Ciércoles i Llusià
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Aquestes darreres setmanes hem vist com els casos de COVID-19 han augmentat de forma exponencial a tot el país, especialment amb l’arribada
del fred, la tornada a la feina i el reinici del curs escolar.

Aquestes són les principals mesures que s’han decretat des de les autoritats sanitàries per tal de fer
front a la segona onada de l’epidèmia de COVID-19
que estem patint. Podeu consultar totes les mesures i les excepcions a www.canalsalut.gencat.cat.

Mesures de prevenció de nous brots

Cuida la salut emocional

La situació epidemiològica de Catalunya obliga a
adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social, de la mobilitat i en matèria de
salut pública per aturar la transmissió del virus i protegir la salut de la població del territori.

La por, la preocupació o la tristor són emocions normals davant la situació d’alerta sanitària que estem
vivint. És important que estiguis atent a la teva salut
emocional i que et cuidis. Per això, el Departament
de Salut ha desenvolupat una aplicació per donar
suport emocional durant aquest període difícil.

En la data de redacció d’aquest butlletí, les mesures
que estan en vigor són les següents:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Podreu fer una avaluació de la vostra salut mental,
disposar d'eines per gestionar els símptomes de
malestar, accedir a recursos professionals de salut
mental i rebre indicacions i consells sobre què cal
fer en cada situació. L’aplicació us proporciona un
seguit de preguntes que us ajudaran a millorar el
vostre estat d’ànim i, en el cas que fos necessari, se
us facilitarà l’atenció amb un professional.

Confinament nocturn. No es pot circular pel carrer
de les 22 a les 6 h.
Es restringeix l’entrada i sortida del municipi de
residència des de les 6 del matí del divendres fins
a les 6 del matí dels dilluns següent.
No es pot entrar ni sortir de Catalunya sense motiu justificat.
Es limiten les activitats socials a un màxim de 6
persones.
Els bars i restaurants romandran tancats. Només
es permet el servei a domicili fins a les 23h.
Els parcs i jardins es poden fer servir de les 6 a
les 20 h.
S’ajornen totes les competicions esportives de
caràcter no professional.
L’aforament dels actes religiosos es limita al 30 %.
Els establiments comercials han de limitar l’horari
d’obertura, com a màxim, fins a les 21 h.

Hi podeu accedir a www.gestioemocional.cat.
ContacteCOVID.cat, nova eina per seguir els contactes estrets

La nova eina digital ContacteCovid.cat que ha llançat el Servei Català de la Salut permet que, des del
mateix instant que una persona se li prescrigui una
PCR per ser sospitosa de COVID-19, aquesta pugui
reportar els seus contactes estrets per tal que, si fos
positiva, els seus contactes estrets rebin un SMS a
través de l'eina ContacteCovid.cat.
En l’SMS al contacte estret se’ls indica que han de
fer aïllament, i se’ls facilita una enquesta per identificar si són persones de risc.
La informació reportada a ContacteCovid.cat s’envia també a l’equip d’epidemiologia de Salut Pública
per al seu seguiment epidemiològic i l’activació de
les accions necessàries, com la programació d’una
PCR i el seguiment personalitzat dels símptomes.
L’eina és totalment segura i confidencial, ja que només s’hi pot accedir per invitació a través d’un SMS
personal que es rep al mòbil. Per accedir-hi, cal
identificar-se amb un codi de seguretat de sis caràcters que combina lletres majúscules, minúscules
i números, i que es facilita dins del mateix SMS. Una
vegada dins, cal emplenar altres dades personals
per acreditar-se.

NOVEMBRE 2020
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La Granada segueix avançant
Malgrat la situació sanitària extraordinària que estem vivint –única en moltes generacions–, això no
ha fet que el poble s’aturi.

drets que, fins ara, no disposaven d’il·luminació
nocturna.
La tecnologia fotovoltaica permet generar electricitat
a partir de la llum solar, evitant així l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Des de les
entitats locals és important contribuir, també, a la
lluita contra el canvi climàtic.

En les darreres setmanes, s’han engegat o s’ha seguit treballant en molts projectes que milloraran la
qualitat de vida dels granadencs i granadenques.
N’hi ha de tot tipus, des de millores urbanístiques
fins a ambientals.
Renovació de la senyalització viària de l’Avinguda
de Catalunya
Aprofitant que la senyalització viària horitzontal de
l’avinguda de Catalunya necessitava una renovació
urgent, s’ha modificat el règim d’aparcament d’aquesta via.
D’acord amb l’estudi que es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona per tal de millorar la fluïdesa de
la via i estudiar quin seria el millor sistema d’aparcament, des d’ara només es permet l’aparcament al
costat nord de la via, deixant el costat sud lliure de
vehicles. D’aquesta manera, s’alliberarà l’espai que
abans ocupaven els vehicles que aparcaven sobre
la vorera, facilitant el pas dels vianants i fent el carrer més amable per passejar-hi.

Treballs per canviar l’enllumenat del carrer de l’Estació a tecnologia LED
Finalment, ja s’han iniciat els treballs per tal de
substituir les lluminàries actuals del carrer de l’Estació (des del Celler Cooperatiu fins a l’estació) per
nous llums de tecnologia LED, molt més eficients i
que milloraran la il·luminació de la via de forma molt
substancial.
Aquestes darreres setmanes s’ha estat treballant en
el tram comprès entre la carretera de Sant Sadurní i
l’estació de tren. Properament, els treballs seguiran
amb l’altra banda del carrer per tal que el carrer de
l’Estació deixi de ser un dels pocs punts de la Granada que no disposa d’aquesta tecnologia eficient,
sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
Reasfaltatge de la carretera de Santa Fe

A més de repintar per complet tota la senyalització
viària de l’avinguda, també es van fer accions puntuals en altres punts del poble. Així, es van repintar
passos de vianants al carrer del Progrés i a la plaça
de la Font. També es va senyalitzar la prohibició
d’aparcament en el tram inicial de la pujada de la
plaça de la Font, per facilitar la circulació dels vehicles.

La Diputació de Barcelona ha finalitzat el reasfaltatge de la carretera de Santa Fe, des de la rotonda de
la C-15 fins al nostre poble veí. Així, s’han millorat
les condicions d’un dels principals accessos de la
Granada, per on hi circulen molts vehicles cada dia.

Nous llums fotovoltaics
Aquest passat mes d’octubre s’han instal·lat quatre
punts de llum autònoms que funcionen amb energia
solar fotovoltaica en diferents punts del poble. Tres
d’aquests s’han instal·lat al tram baix del carrer de
Jacint Verdaguer, i l’altre als camps de bitlles catalanes que hi ha a l’avinguda de Catalunya; dos inNOVEMBRE 2020
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Des dels Estats Units: Ferran Salat
Hola La Granada! Sóc en Ferran Salat i Coll.
Potser em coneixeu com el nét de Cal Capatàs,
el nét de la Carmeta –la pastissera–, o el fill del
Salat gran de la Caixa. Tinc 31 anys i ja en fa 11
que resideixo als Estats Units.
El 2014 em vaig graduar en Cinematografia i
Art al Columbia College de Chicago. Ara fa 5
anys que estic casat amb la Christina, una noia
d’Illinois i, avui en dia, ens trobem ubicats a
Portland, Oregon, al nord-oest dels Estats
Units.
Era l'any 2009 i jo tenia 20 anys. Després de començar dues carreres universitàries, les quals no em van
fer el pes, em sentia perdut i desmotivat. Vaig tenir
la sort de rebre l’oportunitat per anar a estudiar als
Estats Units. Després de posar-me les piles amb
l'anglès per les proves d'accés universitàries i amb
l'ajuda de la família, a l'agost d’aquell mateix any
vaig aterrar a Atlanta, Geòrgia, al sud-est dels Estats Units.

en una reserva natural, he fotografiat escultura, he
treballat i fet amistat amb un fotoperiodista amb 60
anys d'experiència (Steve Schapiro), i, els últims
anys, he estat fent animació Stop Motion, un art que
vaig descobrir després de la universitat. Espero poder seguir aprenent i explorant diferents feines durant la resta de la meva carrera professional.

El principi no va ser gens fàcil. Per molt bon anglès
que tinguis, res et pot preparar pell xoc cultural que
produeix aterrar en un lloc desconegut i haver de
començar classes l'endemà. Els diferents accents i
la velocitat amb la qual tothom parla produeix una
desconnexió enorme. Van passar dos o tres anys
fins que no vaig aconseguir prou control per expressar-me en anglès tal i com ho faig en català i, a dia
d'avui, encara no he deixat d'aprendre’n.

Vivint als Estats Units és impossible no parlar, per
poc que sigui, sobre el seu estat polític i social. Podria escriure unes quantes pàgines amb opinions
personals sobre aquest tòpic, però només vull dir
una cosa: guanyi qui guanyi, sigui Biden o Trump,
res tornarà a la “normalitat” anterior.

Durant aquests anys, he tingut l'oportunitat de fer
amistats amb gent d'arreu del mon i viure a grans
ciutats en diferents punts del país, com ara Chicago, Los Angeles i, actualment, Portland. A Chicago,
una ciutat encantadora, els hiverns son durs i llargs,
amb molt poc sol i amb temperatures que poden
arribar fins a 30 graus sota zero. A Los Angeles, hi
ha tanta densitat de població que pràcticament fas
vida al cotxe. Els estius són tan calorosos que poden arribar als 50 graus de temperatura; en canvi,
els hiverns son quasi inexistents. A Portland, la natura es barreja amb la ciutat, amb grans boscos primigenis i parcs a tocar de casa i, això sí, amb molta
pluja.

Aquesta pandèmia ha il·luminat la gran desigualtat
social i el racisme inherent al sistema capitalista i
patriarcal, no només als Estats Units, sinó també a
la resta del món. Només cal veure com s’ha prioritzat el rescat de la borsa, de la banca i d'altres empreses sobre la salut i el benestar dels nostres ciutadans.
És hora que tots nosaltres, la classe treballadora,
rebem la porció justa dels beneficis que produïm.
És hora de repensar els valors de la nostra societat,
d’entendre que vivim en un planeta amb recursos
limitats i que, si no actuem ràpid per salvar-lo, ja no
hi serem a temps.

Des que em vaig graduar he tingut l'oportunitat de
poder treballar en moltes feines diferents. He cuidat
gossos, he gravat la reintroducció del bisó americà
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S’instal·len les càmeres de seguretat
Després de molts anys de lluita, aquest mes de novembre s’han instal·lat càmeres de lectura de matrícules en dues de les entrades del poble. Concretament, se n’ha instal·lat una a l’entrada a la Granada
pel carrer de l’Estació i una altra a l’entrada per la
zona esportiva.
El consistori granadenc portava anys treballant en el
projecte per tal que aquestes càmeres es poguessin instal·lar. Un fet que, finalment, s’ha fet realitat
aquests darrers dies.
La intenció del consistori és instal·lar dues càmeres
més al llarg de l’any que ve en altres punts del municipi, cobrint així totes les principals vies d’entrada i
sortida del poble.

Els lectors de matrícula es controlaran, de forma
única, per part del cos dels Mossos d’Esquadra.
Amb aquests aparells, quedaran registrats els accessos i les sortides de tots els vehicles que circulin
pel poble, mitjançant la lectura de les respectives
matrícules. D’aquesta manera, quan les càmeres
detectin algun vehicle registrat en les bases de dades policials, s’emetrà un avís, que permetrà una
actuació molt més ràpida per part de la policia.

L’objectiu que es pretén aconseguir amb la instal·lació dels lectors de matrícula no és altre que
reduir la inseguretat ciutadana que, malauradament,
ha anat en augment en els darrers anys.

Sortida a licitació de la nova escola
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha comunicat la sortida a licitació de les
obres de nova construcció de l’Escola Jacint Verdaguer, amb un pressupost de 4.770.139,75 €.
Amb aquesta notícia, llargament esperada, el projecte de la nova escola avança amb pas ferm.

Exercicis per a gent gran
Si ets una persona gran i t'agradaria rebre reptes
mentals, exercicis d'estimulació cognitiva i exercicis
físics per fer a casa, fes-ho saber a l'Ajuntament!
Quinzenalment, el servei de dinamització elabora un
dossier amb activitats per tal de mantenir-se en forma, tant a nivell físic com
a nivell mental.
Si el vols rebre, només cal
que facis arribar el telèfon
a l’Ajuntament o a la junta
del Casal de la Gent Gran.
Aquests són alguns dels
reptes mentals que us
serviran per tal de tenir les
neurones ben despertes.
A veure si els aconseguiu
resoldre!
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Nova edició de la panera de Nadal
Després de l’èxit rotund de l’edició de l’any passat,
enguany l’Ajuntament de la Granada tornarà a impulsar la campanya “Per Nadal, comerç local”, amb
l’objectiu de promocionar tots els comerços i establiments de restauració de la Granada.

Esperem que el sorteig d’aquesta panera torni a
tenir tan bona acollida com l’any passat i que serveixi per donar un nou impuls als establiments del
poble, especialment després d’un any molt dur a
causa de les restriccions causades per l’epidèmia
de COVID-19.

El funcionament de la campanya serà molt similar a
la de l’any anterior. Per participar-hi, cal realitzar una
compra d’almenys 5 euros en qualsevol dels comerços adherits a la campanya. Al comprador, se li donarà una butlleta amb un número. El dia 5 de gener
se sortejarà el lot de productes, valorat en 1.000 €,
entre tots els participants.

Molta sort a tothom!
Torna el concurs de guarniment de balcons
Amb l’arribada de les festes nadalenques, torna
també el concurs de guarniment de balcons i façanes, que celebrarà la seva quarta edició. Podran
participar-hi totes les cases ubicades dins del terme
municipal de la Granada i la temàtica serà, com no
podria ser d’altra manera, el Nadal.

El termini per aconseguir les butlletes serà del 7 al
27 de desembre. Cada compra donarà dret a una
única participació.

Per participar només cal fer la inscripció presencialment a l’Ajuntament (de 9 a 14h); per telèfon (93
897 40 25) o bé per correu electrònic a l’adreça granada@diba.cat.
L’entrega de premis es farà passades les festes. El
primer premi està remunerat amb 100 €; el segon,
amb 75 €; i el tercer, amb 50 €. Tots els premis
s’entregaran mitjançant vals de compra per als establiments del municipi. El jurat del concurs el formaran els regidors del consistori granadenc.

La COVID-19 anul·la la Festa del Most
Malauradament, la situació sanitària ha fet que la
Festa del Most de la Granada del 2020 s’hagi hagut
de suspendre.

mar que aquesta dura decisió va ser necessària per
protegir tots els veïns i veïnes del poble davant l’enemic invisible que és el virus.

El context de la tardor, amb la tornada a la feina de
moltes persones i el reinici del curs escolar, va fer
que l’Ajuntament de la Granada decidís, de mutu
acord amb les diferents entitats del municipi que hi
participen de forma activa, anul·lar la festa major
petita del poble, que s’havia de celebrar la segona
setmana d’octubre.

Esperem que aquesta Festa del Most sigui l’última
que ens prengui aquesta malaltia tan dura que fa
mesos que estem patint.

La cancel·lació de la Festa del Most va ser una decisió molt dura de prendre, ja que és una festa molt
estimada per tots els granadencs i granadenques i
molt arrelada, que serveix per celebrar el final de la
verema.

El context sanitari del mes d’octubre, amb un repunt
molt important de casos de COVID-19 i la reimplantació de mesures més severes derivades del nou
estat d’alarma –entre les quals la prohibició de celebrar actes culturals–, no ha fet res més que confir-
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Ens hem retrobat a l’escola!
Ja portem uns mesos del nou i esperat curs escolar
2020-2021! Després de treballar tot l’estiu, l’escola
de la Granada i la seva AMPA han adaptat el seu
funcionament a les mesures de seguretat sanitària
requerides per fer front a la COVID-19 i poder començar el setembre amb entusiasme. A l’escola
s’han refet els grups, s’han establert entrades i sortides esglaonades, es compleix l’obligatorietat de
les mascaretes, els mestres han passat a ser tutors
i alguns han deixat de banda la seva especialitat, es
potencien noves metodologies i tecnologies, etc.

Pensem també en el
desenvolupament social
i les seves emocions,
no només en la seva
evolució acadèmica,
perquè segurament
aquests són els valors
més importants i insubstituïbles de l’escola.
Des d’aquest raconet
del butlletí municipal, donem les gràcies als professionals de l’escola per la seva implicació i estimar
els nostres fills i filles. I transmetem força i convicció
a les famílies, especialment a les que dubten o estan vivint el curs amb recança.

En quant a l’AMPA, també hem adaptat els serveis
a les famílies, oferint més acollides, més torns de
menjador, mantenint les activitats extraescolars, i
ajudant a l’escola en tot allò que ens ha demanat
suport. En fi, que hi hem posat hores, flexibilitat,
creativitat i il·lusió perquè els nostres nens i nenes
poguessin tornar a l’escola amb certa normalitat.

I per acabar, volem aprofitar aquest mitjà per acomiadar públicament la nostra estimada cuinera de
l’escola, l’Isa. S’ha jubilat i li volem donar les gràcies per la seva dedicació durant gairebé 30 anys a
l’escola, sempre cuinant els seus plats amb l’amor i
experiència que es mereixen els nostres infants.
Molta sort i salut en la teva nova etapa Isa!

Després d’estar mesos confinats, cada dia a l’escola és un regal per a molts infants que necessiten
relacionar-se amb altres infants, perquè viuen i entenen la vida com ells, des de la infància. I, quan
tornen a casa, necessiten explicar-nos el que viuen
a l’escola, tot allò que ha canviat i quins són els
seus interessos, ara més que mai. Escoltem-los
més i millor, observem-los, no els transmetem més
angoixes i més pors, i ajudem-los a créixer forts i
feliços.

Per un curs 2020-2021 ple d’aprenentatges, grans
aventures, amistats, salut i vida!
AMPA Escola Jacint Verdaguer

L’escola, membre de la Xarxa Khelidôn
El passat divendres 18 de setembre es va fer un
acte de reconeixement a l’Escola Jacint Verdaguer
de la Granada com a membre de la Xarxa Khelidôn
per a l’aprenentatge cooperatiu, promoguda pel
Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat de la
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

La Xarxa Khelidôn es fonamenta en donar acollida a
aquells centres que han finalitzat el procés de formació en aprenentatge cooperatiu, oferir suport en
aquells temes que els centres requereixin al voltant
d’aquesta pràctica i promoure un espai d’intercanvi
d’experiències per a una activitat formadora mitjançant la interacció.
L’escola Jacint Verdaguer de la Granada va ser reconeguda, doncs, per la seva trajectòria i treball la
implementació de l'aprenentatge cooperatiu a les
aules, en un acte presidit per l’Alcalde del municipi,
Joan Cols, i el coordinador del Grup de Recerca en
Atenció a la Diversitat de la Universitat de Vic, José
Ramón Lago.
Durant la presentació, es va fer un breu comentari
de les aportacions i els projectes del centre, que els
acredita com a membres de la Xarxa Khelidôn, tant
per part de la directora de l’escola fins el curs passat, la Montse López, com per la Sònia Vidal, que
n’ha assumit la direcció des d’aquest curs.
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Marc Roca, al FC Bayern de Munic
El jove futbolista granadenc, Marc Roca i Junqué,
ha fitxat pel FC Bayern de Munic, vigent campió de
la UEFA Champions League i de la Bundesliga, la
lliga alemanya de futbol. El migcampista, procedent
de les files del RCD Espanyol, ha signat un contracte amb un dels equips més importants del continent
fins al 30 de juny de 2025.
Marc Roca, de 23 anys, deixa l'Espanyol després de
12 anys a l'entitat perica. Els seus inicis futbolístics
van ser amb l’Atlètic Vilafranca, on el seu talent no
va passar gens desapercebut, i als 12 anys va passar a formar part del planter del RCD Espanyol. Va
debutar en el primer equip de la mà de Quique Sánchez Flores el 26 d'agost del 2016, amb 19 anys.
«Estem molt contents d'haver fitxat Marc Roca. Encaixa futbolísticament i, per descomptat, pel seu
caràcter, de forma excel·lent en el nostre equip i se
seguirà desenvolupant amb nosaltres. Estem segurs que donarà al nostre equip un gran valor afegit», va assenyalar el director general esportiu del
Bayern, Hasan Salihamidžić.

«Marc Roca ha estat un exemple d'esforç i superació durant aquests anys, sent un dels jugadors més
joves a superar els 100 partits com a perico. El RCD
Espanyol vol agrair el seu esforç, dedicació, compromís i implicació i li desitja tots els èxits en la seva
nova etapa, tant a nivell personal com professional.
L'Espanyol sempre serà casa teva», li va desitjar el
conjunt blanc-i-blau.

Marc Roca es va mostrar «molt feliç per un somni fet
realitat. Al meu entendre, el Bayern és el millor club
del món i té una gran tradició. M'alegro de representar els colors d'aquest gran club».

Molta sort en aquesta nova etapa, Marc!

La Granada tindrà un nou skate park
Ben aviat, la Granada disposarà d’un nou equipament esportiu. Aquest mes de novembre s’iniciaran
les obres de construcció d’un skate park, que s’instal·larà a les proximitats del centre cívic, per tal que
en puguin fer ús tots els veïns del poble.

La configuració d’aquest equipament ha estat dissenyada per patinadors i tècnics professionals que
han escoltat les demanades dels joves patinadors
del municipi i han adaptat totes les seves propostes
a l'entorn escollit per a la construcció.

La creació d'aquestes noves instal·lacions per a la
pràctica esportiva respon a la demanda d'un
col·lectiu cada cop més extens, especialment de
joves, que volia disposar d'un espai de trobada on
poder dur a terme aquesta activitat, sense haver-se
de desplaçar a municipis veïns.

Amb la instal·lació d’aquest nou skate park, es referma la voluntat del consistori d’impulsar encara més
l'esport juvenil al nostre municipi i fomentar les activitats esportives a l'aire lliure, en un moment que és
més important que mai limitar les activitats en espais tancats a causa de l’epidèmia de COVID-19.
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ESPORTS

El patinatge reprèn els entrenaments
Aquest mes d’octubre, el Patinatge Artístic La Granada ha reprès l’activitat. Entrenant en grups estables, s’han adaptat els protocols per tal de complir
amb totes les mesures de seguretat sanitària.
Aquest any, el club té dos grups d’iniciació, un grup
de primària, un grup de secundària i un grup de
sèniors. Si algú s’ho està pensant, encara estem
oberts a noves incorporacions.

de millorar com a esportistes no s’aturen. Els desitgem, com sempre, molts èxits!
Patinatge Artístic La Granada

Després d’haver hagut d’aturar l’activitat la passada
primavera arran de l’estat d’alarma, patinadors i
entrenadors han començat amb moltes ganes i
il·lusió. Aquest curs que comença serà, de ben segur, una mica especial, però les ganes de patinar i

Iñaki Iniesta, campió català de padbol
El granadenc Iñaki Iniesta es va proclamar campió
de Catalunya en categoria Pro de padbol, juntament amb Kevin Roman, en el torneig disputat el
passat 5 de setembre a Rubí.
El padbol és una disciplina esportiva que fusiona
dos dels esports més practicats arreu del món i
també al nostre país: el futbol i el pàdel. Es juga per
parelles, en una pista tancada, amb parets de vidre
transparent, de 60 m 2, cosa que fa que el joc tingui
molta continuïtat i dinamisme.

Pons s’imposa a la Scott Marathon
L’atleta de la Granada Lluís Pons es va imposar en
la prova de la Scott Marathon Cup BTT 2020, en la
categoria Màster-50, disputada el passat 26 de setembre a Fontajau (Girona).
Amb una distància XCC de 42 km i un desnivell positiu acumulat de 1.000 m, en Lluís va aconseguir
un temps de 2:01:15 hores.
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Per Ramon Cuscó i Vallès

Tot això passava abans...
Crònica de la Parròquia de la Granada
Nomenament del nou rector, Mossèn Josep Capellas i Camprobí

El dia 25 de desembre, gran diada de Nadal, els diaris escamparen els noms dels rectors nomenats en
la segona previsió de parròquies corresponent als correus celebrats per l’octubre de 1953. El rector
nomenat per regir a la Granada fou Mn. Josep Capellas i Camprobí.

Dimecres 5 de gener de 1955

Ja fa dies que treballen els joves preparant la cavalcada de Reis. S’han confeccionat els vestits i s’han
comprat els presents –ajudats per l’aportació econòmica de la gent, havent passat el jovent a recollir la
voluntat de cada casa.
No s’havia fet aquesta festa tan popular des de temps de Mn. Colet, qui deixava entrar els Reis dins de
l’església, però aquesta vegada s’ha suprimit la visita al temple i també es va suprimir la rebuda per
causa de la pluja. Es féu la concentració de la mainada i poble en el local de “L’Aliança”, i allí hi acudiren els personatges reials que, sortint de la rectoria, hi arribaren en cotxe. Els Reis van ser representats per joves de Vilafranca. Hi anaren les autoritats del poble, menys el jutge de pau i el “jefe” de la
Falange. Les despeses d’aquesta festa sumaren la quantitat de 1000 pessetes.

Diumenge 9 de gener de 1955

Festa de la Sagrada Família. Una de les capelletes de l’església, ja vella i desconjuntada, ha estat
substituïda per una de nova.

Dissabte 22 de gener de 1955

Festa de l’alliberament per les tropes nacionals. Les autoritats, que quan assistien oficialment a l’església es col·locaven dalt del presbiteri, des que Mn. Josep està al cap de la parròquia, ha ordenat que
estiguin a baix, als seients davant l’altar. Per la festa de Nadal, el mossèn ja tenia determinat que les
autoritats ocupessin aquell lloc, acabant amb la irregularitat d’ocupar seients en el presbiteri, cosa que
no els va agradar. Fou precís que el mossèn acudís a l’ajuntament per tranquil·litzar els ànims i donar
les explicacions. Per suavitzar aquest problema, es quedà que pujarien al presbiteri per Nadal. Amb
tot, el lloc a ocupar fou distingit per dos bancs reclinatoris de 600 ptes., encatifat i cadires individuals.

Diumenge 30 de gener de 1955

Presa de possessió de la parròquia pel nou mossèn Josep Capellas i Camprobí. A la tarda, acompanyat per les autoritats i amb molta gent del poble, de Santa Fe i també de Bonastre –d’on és originari–,
i també un grup respectable de sacerdots, el mossèn sortí de l’Ajuntament en direcció a l’església,
mentre tocaven les campanes de la Granada i Santa Fe i els altaveus instal·lats al campanar escampaven càntics de festa i anaven mantenint tota la població en contacte amb la solemne cerimònia. A l’església no s’hi cabia, i més gent hi hauria acudit de no haver estat pel temps plujós i camins fangosos
que destorbaren l’assistència de les persones més allunyades. Es calcula que el nombre d’assistents
passà de 600. Dos sacerdots que van estar al poble, Mn. Jaume Crespí i Mn. Jaume Colet, actuaren
com a notaris. Acabada la festa, el nou mossèn obsequià les autoritats, administradors, cantors i altra
gent del poble i de Bonastre amb un senzill refresc. Els administradors ofrenaren a Mn. Josep un pergamí ricament emmarcat, un roquet valuós i un cobrellit de seda.
Continuarà al proper butlletí...
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AFECTACIONS DE LA COVID-19 AL CASAL

RESUM D’ACTIVITATS

A causa del rebrot de COVID-19 que està patint el
nostre país, les activitats del casal de la gent gran
que havien reobert a principis de setembre (els serveis de barberia i de podologia) han hagut de tancar
una altra vegada per ordre de les autoritats sanitàries.

El 6 d'octubre vam reprendre les ja habituals
classes de repàs amb la Maria (la monitora).
Estan dirigides a joves de 6è de primària a 4t
d'ESO. Com sempre, es fan els dimarts i els dijous de 17:30 a 19 h. Les places són limitades.
El preu és de 20 €/trimestre. Encara hi queden
places! Creus que et pot anar bé? Truca o envia
un WhatsApp al 628 264 482 (Gisela)!

Tot i així, el barber ofereix servei a domicili per a tothom qui ho desitgi. Cal demanar hora prèviament
als telèfons 93 897 12 75 o 659 49 94 91 (Josep). La
resta de serveis romandran tancats fins a nou avís.

Aprofitem també per recordar la sortida jove que
vam realitzar el 10 d'agost amb 8 municipis més
de l'Alt Penedès a Vilanova. Durant el dia, els
participants van poder provar el caiac o el
paddle surf, a més de passar el dia a la platja
amb més joves. Malgrat la situació actual, l'activitat va ser possible amb les mesures higièniques pertinents. Hi va haver bona participació i
bona acollida en tots els municipis participants.

PROJECTE ENOCUINA RURAL
Diversos pobles del Penedès hem engegat una iniciativa conjunta per fer un recull de receptes culinàries
tradicionals del Penedès.
Per participar-hi, només heu 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…). Ompliu la plantilla de la recepta que trobareu a la web
www.lagranada.com/web/enocuinarural, cuineu la
recepta i feu-vos una foto amb el plat.
Feu 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. Teniu temps fins a finals de novembre!

Des del Moviment Jove ens sap molt de greu
comunicar que hem hagut d'ajornar algunes activitats que ja teníem a punt de sortir del forn, entre les quals hi ha un taller de Tik Tok dance, un
taller d'iniciació a la cal·listènia i una sortida comarcal a Port Aventura. Esperem poder realitzarles en un futur no gaire llunyà; les ganes hi són.

TEIXEIX ROBA D’HIVERN PER A REFUGIATS
Saps fer mitja o ganxet? Des del servei de dinamització de la gent gran s’ha engegat una iniciativa solidària animant 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.

Mentrestant, seguirem oferint l'activitat de suport
acadèmic, segurament de manera telemàtica,
igual que el Servei de Joventut, que possiblement hagi de ser en línia.
A l'espera de més novetats respecte les noves
restriccions en el moment que escrivim això, us
recordem que podeu seguir-nos a través de la
pàgina d'Instagram @dinamolagranada, o bé
contactant al 628 264 482.

Podeu fer arribar les peces que heu teixit a l’Ajuntament o al Casal de la Gent Gran fins a finals de novembre.

Ànims i salut per a tothom.

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
Instagram: @dinamolagranada
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LA VEREMA A LA GRANADA
Imatge superior: Veïns del poble carregant cistells de verema de Cal Codorniu al damunt
d’un camió, al capdavall del carrer de l’Estació.
Imatge inferior: Carros descarregant portadores de verema al Celler Cooperatiu.
Principis dels anys seixanta del segle XX.
Fotografies cedides per la familia Farré Coll.

