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Des de l’alcaldia
Propòsits per al 2021
Benvolguts granadencs i granadenques,
Abans de res, vull desitjar-vos a tots i cadascun de vosaltres un molt bon any 2021
i donar-vos les gràcies una vegada més per la tenacitat i la responsabilitat amb
què esteu afrontant la situació actual.
Quan comença un nou any, molts de nosaltres ens marquem propòsits o objectius
a realitzar. Fer 10.000 passes cada dia, llegir més llibres, deixar de fumar, passar
més temps en família, veure dos litres d’aigua diaris, etc. Tots són exemples que,
de ben segur, hem sentit o ens hem proposat alguna vegada i que, en alguns casos, hem acabat deixant de banda o que, fins i tot, no hem començat (sovint dient
que no tenim temps).
En definitiva, observant amb perspectiva aquests propòsits, ens adonem que tenen un denominador comú: cuidar-se un mateix i gaudir amb persones que estimem. Doncs bé, penso que, ara més que mai, és el moment de fer realitat tots
aquests propòsits i cuidar-nos i cuidar tant com puguem les persones que estimem i a nosaltres mateixos.
Com a alcalde de la Granada, la meva responsabilitat és la de cuidar tots els veïns
i veïnes del poble. Per això vull dir-vos que, de nou, el meu propòsit per al 2021 és
el de continuar treballant per fer de la Granada un poble encara més acollidor i
agradable on viure, on tothom s’hi senti encara més cuidat i atès.

Atentament,

El vostre alcalde,
Joan Cols i Canals

Butlletí
Municipal

Febrer 2021

A g e n d a
d’act iv it ats

núm. 217

a

C o n t i n g u t s
Des de l’alcaldia

Pàg. 3

Agenda i telèfons d’interès

Pàg. 4

Breus

Pàg. 6

Administració

Pàg. 8

L’opinió dels grups polítics

Pàg. 10

Espai mèdic

Pàg. 11

Medi ambient

Pàg. 12

Granadencs pel món

Pàg. 13

El batec del poble

Pàg. 16

Esports

Pàg. 17

Centenari del CF La Granada

Pàg. 18

El racó històric

Pàg. 19

Gent Gran i #MovimentJove

Pàg. 20

El marc d’un temps

r

è

G ranada

De febrer a maig

Pàg. 2

C

l a

A causa de l’epidèmia de COVID-19, la situació sanitària canvia contínuament.

d

Us recomanem seguir els canals oficials de
l’Ajuntament per estar al dia de totes les
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activitats que es realitzin.
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DIA DE LA DONA
8 de març
SETMANA SANTA
Del 29 de març al 4 d’abril
ABRIL CULTURAL
Pels volts de Sant Jordi
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Ajuntament de la Granada
Ajuntament (urgències)
Escola Jacint Verdaguer
Llar d’infants El Cuc
Consultori mèdic
Casal de la Gent Gran
Servei Jove – Dinamo
Celler Coop. Secció de crèdit
Farmàcia
Parròquia
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Aigües de Vilafranca (servei municipal)

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous de 16:30 a
19 h (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).
Consultori mèdic
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:30 a 13h i
dimarts d’11 a 13h (93 326 89 01).
Deixalleria de Vilafranca del Penedès
De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16 a 19 h i dissabte de 9 a 14 h i de 16 a 19 h (93 743 14 82).
FEBRER 2021
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93 897 40 25
676 92 06 20
93 897 43 26
93 897 51 22
93 897 51 23
93 897 44 87
628 26 44 82
93 897 40 00
93 897 48 70
93 897 41 02
93 890 00 00
900 500 009

BREUS
Lliurat el projecte de reurbanització
de l’entorn del castell

Segueix la campanya de recollida de
les restes de poda
Recordeu que trobareu punts de recollida de poda i
matèria vegetal instal·lats en diferents punts del municipi. Els podreu trobar a la plaça del a Boveria, al
carrer de la Teuleria, a l’aparcament del Centre Cívic,
al carrer del Castell, al carrer de Jacint Verdaguer
(darrere l’escola) i al carrer de la Plana. Recordeu
que només s’hi poden dipositar restes de poda.
Qualsevol altre residu ha d’anar a la deixalleria.

Nova ubicació del punt Reciclamòbil
la segona setmana de cada mes
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament
de La Granada el projecte de reurbanització de l’entorn del castell del poble. El projecte d’urbanització
posa en valor els elements patrimonials existents i
integra la trama urbana històrica amb l’eixample residencial, alhora que resol els dèficits de serveis urbans de l’àmbit.
El projecte, que preveu un cost de l’actuació en
460.408,50 euros, permetrà treure a licitació l’obra i
que el municipi de La Granada guanyi un nou espai
públic de qualitat.

El passat mes de gener, es va modificar la ubicació
del punt Reciclamòbil. Així, durant la segona setmana de cada mes el podreu trobar a la Plaça de Josep
Maria Colomer i Rovira (al carrer de Dalt), en lloc de
ser a la plaça dels Bastoners com fins ara.

Contractació d’un dia més a la setmana per netejar parcs i jardins
L’Ajuntament de la Granada ha acordat augmentar
un dia més a la setmana la neteja dels parcs i jardins
del municipi. Actualment, aquest servei l’ofereix l’empresa Entrem, una cooperativa d’inserció laboral.
Aquesta acció era una de les demandes més
sol·licitades per part de molts veïns i veïnes del poble, i servirà per disposar d’uns espais públics de
més qualitat. Alhora, cal que entre tots tinguem cura
de mantenir els espais comuns nets.

Càritas recull 1.415 € per a les persones més necessitades
Des del grup de Càritas parroquial de la Granada
volen donar les gràcies a totes aquelles persones
que han col·laborat econòmicament en la campanya
de Nadal i, d'aquesta manera, han contribuït a la
compra d'aliments per a les persones més necessitades del municipi. També volen fer arribar l’agraïment als establiments del municipi, així com a la comissió del Tió Solidari per sumar en la causa. El recapte econòmic ha estat de 1.415 euros, així que un
any més podem afirmar que la Granada és un poble
sensible i solidari.

FEBRER 2021

La recollida de voluminosos té lloc l’últim dissabte
de cada mes. Cal trucar prèviament a l’Ajuntament
(93 897 40 25) informant de l’adreça de recollida.
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BREUS
Nou servei d’acollida a l’estrangeria
de l’Ajuntament de la Granada

En marxa els treballs per repintar
l’edifici de l’Ajuntament

L’Ajuntament de la Granada ha creat un servei especialitzat en els tràmits d’estrangeria i ofereix informació i assessorament sobre el tema a qualsevol persona que visqui al municipi.

Es tracta d’un servei públic i gratuït que gestiona
tràmits com els d’arrelament social, integració social,
reagrupament familiar, renovació de NIE (document
de residència), nacionalitat espanyola, homologació
d’estudis, etc. També ofereix acompanyament als
serveis de l’Ajuntament quan no hi ha domini de l’idioma o en alguns tràmits electrònics (SEPE, Seguretat Social, SOC), informació sobre cursos de català,
coneixement de l’entorn, coneixement laboral, …

El passat mes de desembre es van iniciar les tasques per repintar la façana de l’Ajuntament, que amb
el pas dels anys havia quedat força deteriorada. A
més, amb l’obertura de la nova plaça de la Vila, l’edifici guanya una nova façana, que també calia arranjar com a resultat de les obres que es van dur a terme en aquest punt. Els treballs seguiran les properes
setmanes, ja que encara falten per repintar els porticons de les portes i les finestres.

El servei l’ofereix la integradora social de l’Ajuntament, els dimecres d’11:30 a 14 h. Per rebre atenció
al SAEG, cal demanar cita prèvia a través del telèfon
de l’Ajuntament (93 897 40 25).

Fèlix Salat i Sánchez, nou regidor de
l’Ajuntament de la Granada

Solucionada l’avaria al consultori
mèdic que impedia oferir el servei
Ja s’ha pogut resoldre l’avaria al consultori mèdic
que ha impedit oferir el servei habitual durant les darreres setmanes.
Des del passat mes de gener, el consultori mèdic de
la Granada va patir problemes amb la connexió a la
xarxa que feien que, de forma temporal, només es
pogués oferir servei administratiu.

En el ple del passat 22 de desembre de 2020 va
prendre possessió de l’acta de regidor el Sr. Fèlix
Salat i Sánchez, del grup de l’Entesa-Acord Municipal. Salat substitueix en el ple a la Sra. Mercè Villar i
Pausas, que va deixar l’acta de regidora que ostentava des de l’any 2009.

L’Ajuntament de la Granada va estar treballant de
forma constant amb l’Àrea Bàsica de Salut Penedès
Rural per tal de poder solucionar els problemes de
connexió tan ràpidament com fos possible ja que,
mentrestant, els granadencs s’havien de desplaçar a
municipis veïns per disposar de l’atenció mèdica.
Finalment, s’ha pogut resoldre el problema.

Finalitzada la instal·lació dels nous
llums LED del carrer de l’Estació

Restablert el servei ferroviari entre
la Granada i Barcelona

El carrer de l’Estació ja està il·luminat, en la seva
totalitat, per llums de tecnologia LED. La instal·lació
dels nous punts de llum va tenir lloc durant les darreres setmanes del 2020, i va servir per substituir les
lluminàries del tram comprès entre el Celler Cooperatiu i l’estació de tren. Els llums LED permetran disminuir de forma substancial el consum elèctric, alhora que milloraran notablement la il·luminació d’aquest tram del principal carrer del poble.

A mitjans de desembre, Rodalies va restablir el servei ferroviari de la línia R4, un cop finalitzades les
obres que s’hi han dut a terme des de l’estiu. D’aquesta manera, ja torna a ser possible anar de la
Granada a Barcelona, sense haver de fer transbord a
les estacions de Martorell i Sant Sadurní.

FEBRER 2021
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Ajut de 800 € a la restauració
L’Ajuntament de la Granada va aprovar per unanimitat, en el ple del passat dia 2 de febrer, un ajut extraordinari de 800 € per als establiments de restauració
del municipi, per tal de poder fer front a les dificultats
econòmiques derivades de les limitacions imposades a la seva activitat.

nada, i es presentarà telemàticament a traves de la
seu electrònica.
El procediment de sol·licitud és molt senzill, ja que
només es requereix el formulari de sol·licitud, una
fotocòpia del NIF o NIE del sol·licitant (CIF en cas de
ser persona jurídica), un justificant del compte bancari on calgui fer l’ingrés de l’ajut i una declaració
responsable d’estar al corrent de de pagament de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Les restriccions establertes per la Generalitat de Catalunya per tal de controlar l’epidèmia de COVID-19
que ens està afectant des de l’any passat estan tenint un elevat impacte econòmic en les activitats de
restauració, que condiciona altament la seva subsistència econòmica.

Trobareu tota la informació i el formulari de sol·licitud
a www.lagranada.cat/web/ajutrestauracio2021.

És per això que, mes enllà dels instruments habituals
de suport i foment a les empreses, esdevé necessari
disposar d'un instrument específic per ajudar als bars
i restaurants que han vist altament afectada la seva
activitat.
Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a partir de la publicació convocatòria i fins al 31
de març de 2021, complimentant el formulari que
estarà disponible al web de l’Ajuntament de la Gra-

Fes tràmits en línia amb l’idCAT
L'idCAT Certificat és un identificador digital que s'instal·la al vostre navegador, que garanteix la vostra
identitat a Internet i us permet accedir als diferents
tràmits i gestions que ofereixen moltes administracions públiques a través de la xarxa. Alguns exemples
són:
•
•
•
•
•

alitat de les transaccions electròniques que envieu
per Internet. També us permetrà, per exemple, signar
documents amb totes les garanties.
La manera més ràpida d’obtenir el certificat digital
idCAT és omplint el formulari que trobareu a la pàgina web www.idcat.cat amb les dades que us requereixin: nom, cognoms, document acreditatiu d'identitat, adreça electrònica, etc.

Obtenir l'informe de vida laboral de la Seguretat
Social.
Obtenir el certificat d'antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia.
Presentar la declaració de la Renda a l'Agència
Tributària (AEAT).
Accedir a diferents carpetes ciutadanes.
Etc.

Un cop introduïdes, personeu-vos a qualsevol de
les Entitat de Registre idCAT per tal que siguin validades i poder acreditar i validar la vostra identitat.
Les entitats de registre més properes són els Ajuntaments de Vilafranca del Penedès i de Sant Sadurní
d’Anoia, així com el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

L'idCAT Certificat permet operar amb les administracions públiques i assegura la integritat i la confidenci-

L’Administració Oberta de Catalunya també ofereix el
sistema idCAT mòbil, un servei d’enviament de claus
d’un sol ús al telèfon mòbil per identificar-vos en els
tràmits amb l’administració i que és complementari a
l’idCAT certificat. És útil per a la majoria de tràmits,
però els que necessiten més seguretat requereixen
de l’idCAT certificat.
Si voleu disposar d'un idCAT Mòbil trobareu tota la
informació a www.idcatmobil.cat.

FEBRER 2021
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Aprovats els pressupostos per al 2021
El ple municipal ordinari de l’Ajuntament de la Granada del passat 2 de febrer va aprovar els pressupostos del consistori per a l’any 2021, amb els vots
a favor de l’equip de govern (format per Junts per la
Granada i el Partit dels Socialistes de Catalunya) i
amb l’abstenció de l’Entesa-Acord Municipal.
El nou pressupost suposa un augment d’un 18 % en
relació als del 2020, passant dels 2.010.497 € de
l’any anterior a 2.406.052 € per a aquest 2021.
A continuació, fem un resum de les principals novetats, tant pel que fa al capítol d’ingressos com al de
despeses:

•
•
•
•
•
•
•

30.000 € dedicats al manteniment de la via pública i camins.

•

20.500 € per a la segona fase d’instal·lació de les
càmeres lectores de matrícules a les entrades
del poble.

•

460.408,50 € per al projecte de reurbanització de
l’entorn del castell, completant així els projectes
de millora del casc antic dels darrers anys.

•

4.000 € destinats a la digitalització de l’arxiu audiovisual de La Granada Televisió.

•

20.000 € per a la redacció del projecte del futur
pavelló municipal.

Ingressos

Despeses
•

•

•

17.000 € d’augment previst en la taxa de recollida
d’escombraries (bonificable, vegeu pàgina 11).

•

Augment de 8.000 € de la partida de recollida de
residus per a la recollida de matèria vegetal.

Reducció de la partida dels ingressos de la llar
d’infants en un 54 % a causa de la reducció dràstica de matriculacions per la pandèmia.

•

Creació d’una partida de 15.000 € destinada a
ajuts extraordinaris per la COVID-19.

46.040,85 € de contribucions especials pel projecte de remodelació de l’entorn del castell.

•

La partida destinada a Càritas augmenta en
1.000 €, fins a un total de 4.000 €.

270.691,79€ d’aportació de la Diputació de Barcelona per al projecte de la zona del castell.

•

Augment en 29.242 € per l’augment del cost de
recollida de la brossa per la Mancomunitat.

Ajut de caixa de 20.500 € a interès 0 per finançar
la segona fase de les càmeres de seguretat.

•

Partida de 2.000 € al Patinatge Artístic La Granada per la celebració del desè aniversari del club.

Ajut de caixa de 143.675,86 € a interès per finançar una part del projecte del castell.

•

Partida de 3.000 € per al CF La Granada pels
actes de celebració del centenari de l’entitat.

Reducció en la partida de participació tributs de
l’Estat de 67.455 €.

•

Aportació de 30.000 € per part de la Generalitat
per al manteniment de la llar d’infants.

Augment de 13.908 € en la partida de servei de
neteja viària destinada a la contractació de l’empresa Entrem perquè faci una neteja addicional
de forma setmanal les places i parcs.

15.000 € a la millora de parcs i places del poble.

FEBRER 2021
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L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
JUNTS I PSC DIUEN NO A UN CENTRE DE DIA A LA GRANADA
Comencem el 2021 amb unes perspectives de salut i
economia malauradament molt dolentes. A la Granada no serem diferents a la resta de municipis de la
comarca, i per això el grup municipal de l’Entesa ha
demanat a l’equip de govern una partida dotada econòmicament en el pressupost municipal que es va
aprovar el passat 2 de febrer. La nostra aposta era
dotar aquesta partida de 60.000 € de sortida, per poder fer front a les necessitats dels veïns, veïnes i empreses que ho estant passant d’allò més malament.
La resposta va ser que s’obria la partida econòmica
però només amb 15.000 €, ja que l’equip de govern
entén que posar més diners de sortida seria actuar
de cara la galeria.

hagut reacció per part de l’equip de govern fins a
data d’avui, 31 de gener.
Les instal·lacions esportives són necessàries i donen
cobertura a les necessitats d’un sector important del
municipi, però, al nostre entendre, ara no tocava fer
unes pistes de pàdel que costaran més de 120.000 €
que es pagaran a crèdit. Ara, aquest 2021 toca estar
al costat dels veïns, veïnes i empreses del municipi.
Toca destinar el màxim de recursos econòmics possibles a tots ells i segurament es tornarà a demostrar
que tenim la raó.
Continuem tenint el mateix problema d’inseguretat
ciutadana. L’equip de govern es justifica a través de
les gestions que ha realitzat, algunes que ja s’havien
dut a terme en l’anterior mandat, però després de
gairebé dos anys de govern, la realitat és que els
ocupes desafien descaradament l’alcalde de torn i
els seus regidors. L’Entesa també vol donar solució a
aquest tema i és coneixedora de la seva complexitat.
Les accions fetes fins ara no han tingut cap resultat. I
en aquest tema sempre hi som per trobar una sortida.
Entesa - Acord Municipal

Continuant amb el pressupost municipal d’aquest
2021, l’Entesa tenim molt clar que la Granada necessita un centre de dia i, per això, en l’anterior legislatura que governàvem, vàrem comprar un local perquè
fos una realitat. Vam proposar a l’equip de govern
que s’obrís una partida en el pressupost per començar a caminar cap a la seva construcció, i la resposta
va a tornar a ser que no.
El centre d’atenció primària ha patit un deteriorament
del servei des d’inicis de desembre sense que hi hagi

UN 2021 ESPERANÇADOR
Benvolguts veïns i veïnes,

amb el món de l’esport i, durant aquest any, s’inauguraran dues pistes de pàdel just en l’espai situat
darrere del camp de futbol.

Iniciem un nou any amb el màxim anhel de guanyar
la partida a la COVID-19 i poder tornar a la normalitat el més aviat possible. És per això que, en el darrer ple, es van aprovar els pressupostos municipals
per a aquest any 2021, amb una inversió prevista de
fins a 2.400.000 €, el que suposa un increment de
fins a un 20 % respecte als de l’any 2020.

I, en últim lloc, volem destacar la nova ajuda extraordinària de 800 € per a la restauració del nostre poble. Així doncs, seguim ajudant aquells qui més estan patint les conseqüències d’aquesta fatídica crisi
sanitària.

Un pressupost marcat, en primer lloc, per l’increment de les partides socials de fins a un 55 % en
comparació amb les de l’any anterior. És evident,
doncs, la clara voluntat que té aquest equip de govern en destinar el màxim de recursos possibles a
totes aquelles famílies més vulnerables que han vist
agreujada la seva situació econòmica arrel de la
COVID-19.

Sabem que el primer trimestre d’aquest any 2021
serà molt complicat, però tenim l’esperança d’una
segona part d’any molt diferent. És per aquest motiu
que us volem donar molts ànims i us demanem que
seguiu complint amb les mesures de seguretat ara
que, per fi, ja sembla que es vegi la llum al final del
túnel. Nosaltres seguirem treballant intensament per
continuar fent de la Granada un poble millor!

En segon lloc, volem destacar com a inversió el projecte de reurbanització de la zona de l’entorn del
castell. D’aquesta manera, posarem punt i final a
l’adequació del casc antic que vam iniciar en la legislatura 2011-2015.

Junts per la Granada

Pel que fa als equipaments, seguim compromesos

FEBRER 2021
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L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
BENESTAR SOCIAL
En el passat ple municipal del 2 de febrer, vam aprovar els pressupostos municipals del 2021, en una
clara aposta de l’equip de govern per reforçar l’àrea
social d’actuació del consistori.

La situació actual és la que mana, i cal estar a l’alçada del moment per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials provocades per la pandèmia.
Mascareta + Rentat de mans + Distanciament social
= Stop COVID-19.

La regidoria de Benestar Social disposarà de més de
27.000 euros, un 55 % més que en l'anterior pressupost, per fer front a les ajudes que siguin necessàries
per pal·liar les problemàtiques socials que està provocant l'actual crisi de la COVID-19.

PSC La Granada
lagranada@socialistes.cat

En aquest pressupost, també s’incrementa la partida
destinada a Càritas en un 25 %, per reforçar la distribució d'aliments a la ciutadania més necessitada.
En aquesta aposta, s'activen actuacions d'obra pública com a motor de reactivació econòmica i social per
al nostre municipi, molt importants per al nostre teixit
comercial i empresarial.
Una de les actuacions, ja efectiva, que s'ha aprovat
en el ple és l'ajut extraordinari per als comerços de
restauració de la Granada, que estan vivint i patint
amb preocupació les mesures sanitàries aplicades al
sector a causa del coronavirus.

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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ESPAI MÈDIC

La situació sanitària del país és canviant dia a dia, i
és per això que les mesures s’han d’anar modificant
en funció del context de cada moment.
En les darreres setmanes hem viscut el que ja hem
anomenat la tercera onada de l’epidèmia de COVID19. I és que, des dels volts del pont de la Puríssima,
els casos positius d’aquesta malaltia han augmentat notablement. Això ha estat així sobretot en els
dies després de les festes de Nadal, quan el contacte social augmenta de forma important.
Per aquest motiu, des del 7 de gener les mesures
per controlar l’epidèmia han estat severes: no es
permetia sortir del municipi sense causa justificada,
la restauració només podia obrir per servir esmorzars i dinars, els gimnasos estaven tancats, els comerços no essencials no podien obrir durant el cap
de setmana, etc.
El resultat de totes aquestes mesures l’hem començat a veure aquest mes de febrer. Aquestes darreres setmanes, els contagis han començat a baixar,
així com els ingressats a l’hospital i, darrerament,
també els que requerien el trasllat a les UCI. Tot i
així, és molt important no relaxar-nos. Els hospitals
segueixen patint un estrès molt important, i han hagut de reduir l’activitat assistencial per poder tractar
tots els pacients que hi ingressaven amb aquesta
malaltia que ens està canviant la vida a tothom.

En quin ordre es vacunarà la població?
La priorització de la vacunació de la població es
basa en un marc ètic on prevalen principis com ara
la igualtat, la dignitat de drets, les necessitats, l’equitat, la protecció a la discapacitat i a la persona
menor d’edat, el benefici social i la reciprocitat. Amb
aquestes prioritats, s’han establert uns primers
grups poblacionals que rebran la vacuna:

S’inicia la campanya de vacunació
La vacuna contra la COVID-19 és el punt final
d’un llarg procés científic; els darrers mesos, més
de 250 grups científics i de recerca a escala global
han participat coordinadament per desenvolupar la
vacuna contra la COVID-19. El procés d’investigació
ha estat observat amb rigorositat per l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) i té l’aprovació de l’Agència Europea de Medicaments (EMA), la qual té un
paper molt important a l’hora de permetre’n el
desenvolupament, la distribució i l’aplicació.

•
•
•
•

La vacunació també té com a objectiu arribar a la
immunitat de grup, la qual cosa és fonamental per
minimitzar els efectes de la pandèmia; quan una
part de la població ja té els anticossos proporcionats per la vacuna, el virus queda bloquejat i disminueixen la seva propagació i els contagis fins a un
nombre residual.

Com sabré quan em puc vacunar?
Una vegada vacunat el col·lectiu de més prioritat, se
seguirà amb la resta de col·lectius, amb un ordre
establert per les autoritats sanitàries i que tindrà en
compte una diversitat de factors, com ara el risc de
contraure la malaltia, l’edat, si es forma part d’un
grup de risc, etc. Totes les persones es convocaran
adequadament per vacunar-se quan arribi el moment del seu grup.

En aquest context, la vacuna contra la COVID-19
esdevé l’eina principal per fer front a la pandèmia i
poder tornar, mica en mica, a la normalitat.

FEBRER 2021

Residents, personal sanitari i sociosanitari en
residències de gent gran i amb discapacitat.
Personal sanitari de primera línia.
Altres grups sanitaris i sociosanitaris.
Persones amb alt grau de discapacitat que requereixen d’altres persones per desenvolupar la
seva vida.
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MEDI AMBIENT

L’incivisme el paguem entre tots
Malauradament, és habitual veure que el contenidor
de rebuig és ple de residus que, amb un esforç mínim, podrien haver estat correctament reciclats per
qui els ha abocat.
En ple segle XXI, en una emergència climàtica global,
sembla mentida que encara calgui repetir que és
indispensable reciclar correctament tots els residus
que generem, perquè puguin ser tractats de forma
correcta i, en la mesura del possible, puguin servir
per a l’elaboració de nous materials. Només com a
exemple, el vidre és reciclable al 100%, és a dir, s’aprofita en la seva totalitat.

tes d’obra a l’orgànica, etc. Aquests són només alguns dels exemples d’actes incívics d’aquestes darreres setmanes. A part dels greus problemes de salubritat que provoquen aquests fets, cal tenir en
compte el cost econòmic de la retirada dels residus i
la neteja de la zona. No cal dir que, en cas que es
detecti algú realitzant aquest tipus d’actes, serà degudament sancionat.

Darrerament, a més, han augmentat els problemes
d’incivisme relacionats amb l’abocament de residus:
deixalles i voluminosos abandonats sobre les voreres, bosses de brossa als contenidors de poda, res-

I és que reciclar correctament no només beneficia el
medi ambient, sinó també les nostres butxaques. A
més, està previst que, en els propers anys, el cost de
la recollida del rebuig augmenti significativament, de
tal manera que no reciclar sortirà molt més car, tant
ambientalment com econòmicament. És a les nostres mans evitar-ho.

Bonificació de la taxa d’escombraries
Ja teniu a la vostra disposició a les oficines de l'Ajuntament el cartró que haureu d'omplir durant aquest
2021 per tal de bonificar el 9% de la taxa d'escombraries. La bonificació es farà efectiva deduint-se en el
cobrament de la taxa de l'any 2022.
L'Ajuntament de la Granada, per tal de fomentar el
reciclatge i l'ús de la deixalleria, ha impulsat una nova
campanya ciutadana. Tots aquells granadencs que,
al llarg del 2021, facin ús un mínim de 12 vegades de
la deixalleria de Vilafranca, tindran dret a una bonificació del 9% de la taxa d'escombraries, que es farà
efectiva deduint-se en el cobrament de la taxa de
l'any 2022. El personal de la deixalleria segellarà la
vostra targeta acreditativa cada cop que feu ús de
les instal·lacions. Cal tenir en compte que, per evitar
mals usos d'aquest servei, només es podrà aconseguir un segell al dia.

demana, a les oficines de l’Ajuntament. L’Ajuntament
també disposa de fulls de sol·licitud, en el cas que
no el pugueu omplir a casa.

Per demanar la targeta acreditativa, cal que ompliu el
full de sol·licitud que trobareu a la pàgina web i que
el porteu, juntament amb la documentació que s’hi

El termini per presentar el cartró amb els 12 segells
per poder accedir a la bonificació de la taxa acabarà
el dia 17 de gener de 2022.
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GRANADENCS PEL MÓN

Des de l’Argentina: Rafel Colomé
Hola, la Granada! Sóc el Rafel Colomé i Angelats, fill de Cal Colomé. Aquest mes de febrer
faré 65 anys. Formo part de la generació de la
gent gran de la Granada i fa més de 45 anys
que sóc fora del poble.

ons de les qüestions ecològiques que avui tant ens
preocupen van entrellaçades amb el compromís per
llur supervivència com a pobles indígenes i aprenent de la seva saviesa, els verdaders cuidadors de
la natura. Uns pobles que patien la violència de la
guerra a Guatemala o la dictadura al Paraguai, fruit
d’un model econòmic i estil de vida que buscava
exterminar-los per arrancar-los la terra i la vida, cosa
que encara regeix el món, que sembra arreu mort
per tal d’acaparar per a uns quants el que pertany a
tothom.

Tenia 19 anys quan vaig marxar per anar a les missions, que és com anomenàvem abans aquesta
tasca religiosa. Avui faríem servir un altra llenguatge. Però no deixes de ser un dels fills de la Granada
que viuen a l’estranger.
La major part de la meva vida l’he viscuda compartint-la amb diferents pobles i cultures de l’Amèrica
Llatina: primer Guatemala, després el Paraguai i
darrerament l’Argentina. Encara que les arrels del
que sóc i han donat sentit a la meva vida pertanyen
a la Granada. Sempre m’he sentit part d’aquest poble del Penedès, de la seves vinyes i de la manera
de ser de la seva gent.

Aquests darrers anys estic vivint a Buenos Aires.
L’Amèrica Llatina és molt diversa i plural. També ho
és la congregació religiosa de què formo part, l’Ordre de Predicadors, coneguts com a Dominics. A
l’Argentina, em dedico principalment a la tasca formativa de joves que ingressen a la vida religiosa i al
sacerdoci procedents de diferents països. Treballo
fent classes, acompanyant situacions personals,
organitzant cursets…, sempre en el camp de la teologia i psicologia, que és en el que m’he especialitzat. La meva tasca es ajudar-los que aprofundeixin
en llur fe i assegurar-los els fonaments humans que
els possibilitin dur a terme la seva vocació envers
Déu i els altres.

El poble en què jo vaig créixer i em vaig formar no
és el d’avui. El meu pare, els tiets i la majoria de la
gent eren pagesos, una feina molt sacrificada i no
sempre l’esforç d’un any era recompensat amb una
bona collita de raïm. Una pedregada, el míldiu, el
fred… ho podia fer perdre tot. Es vivia al dia amb no
poques privacions i amb un sentit d’esperança que
l’any següent aniria tot millor. Les forces brollaven
de la fe que es tenia que sempre, amb esforç, la
natura acaba donat el seu fruit i que Déu no et deixa
mai de les seves mans.

Els caps de setmana vaig amb els companys a una
villa, com anomenen aquí els barris marginals del
Gran Buenos Aires, per celebrar la vida i la fe amb
els més pobres, en general emigrants del interior i
de Bolívia, Paraguai, Perú… que recerquen a l’ Argentina un futur més digne. També torno de tant en
tant a la Granada, per estar amb la família i retrobarme amb les meves arrels que segueixen estant
aquí.

Els primers anys fora de la Granada els vaig viure
amb el poble Maia-Kekxi de Guatemala i el Guaraní
del Paraguai. Ells em van ensenyar que les soluci-

FEBRER 2021

12

Butlletí Municipal - Núm. 217

EL BATEC DEL POBLE

Crida dels Solidaris de la Granada
Solidaris de la Granada és una organització local
que té com a objectiu primer “fer el bé”. Sona estrany això de “fer el bé” així en genèric, però així ho
diuen el nostres estatuts i així és com ho entenem
realment.
A tal efecte, i des de fa 5 anys, dediquem el nostres
humils esforços a ajudar les persones i col·lectius
que ho necessiten: suport a refugiats, famílies necessitades i amb risc d’exclusió, infants amb necessitats, …
L’objectiu ď aquestes línies és informar el poble de
la Granada de la tasca que fem en l’actualitat i de
les necessitats que volem cobrir.

Anem al gra! Volem oferir suports individualitzats de
reforç educatiu a tots aquells alumnes que, havent
passat pel sedàs de serveis socials i amb la supervisió de l’escola, ho necessitin.

Al nostre poble, com a la majoria de Catalunya, hi
ha famílies amb recursos limitats i amb problemes
per tenir una vida digna. Els nens i nenes d’aquestes famílies –a la Granada representen un 12% del
total– tenen necessitats educatives concretes que
suposen un cost que sovint no poden assumir.

És per això que fem una crida a totes aquelles persones: mestres, estudiants, llicenciats,… que estiguin en disposició d’oferir una petita part del seu
temps i de la seva voluntat, a fer un pas endavant i
ajudar-nos a fer efectiva la igualtat d’oportunitats de
que parlàvem abans. A part d’aquest acte de solidaritat personalitzat, també contribuiran a fer una
societat més justa i articulada. Tanmateix qui no
disposi de temps però vulgui col·laborar també pot
fer-ho econòmicament mitjançant el compte corrent:
ES88 1491 0001 2830 0011 0305.

Fa 3 anys que Solidaris de la Granada impulsa el
Projecte per a la Igualtat d’Oportunitats (PIO), que
pretén que tots els infants del poble puguin fer les
sortides escolars, els cursets de natació i les colònies. Una igualtat i un dret que proclamen les nostres
lleis però que, per desgràcia, no es fa efectiva pel
fet que no tothom accedeix al sistema educatiu amb
els mateixos recursos. No tothom porta la motxilla
igual de plena. Solidaris de la Granada, amb el suport de l’AMPA i de l’escola, ens hem proposat facilitar a aquests nens i nenes els recursos necessaris
per fer efectiva l’esmentada igualtat d’oportunitats.

Si estàs en aquesta situació i d’acord amb la nostra
crida, pots posar-te en contacte amb nosaltres per
telèfon o WhatsApp al 616 53 94 25 (Laura) o bé al
615 55 81 05 (Rafa).
Solidaris de la Granada

28 incidències resoltes a l’aplicació
Des de la posada en marxa de la nova aplicació
mòbil de l’Ajuntament de la Granada el passat mes
de novembre, s’han comunicat un total de 30 incidències, de les quals 28 ja s’han pogut resoldre i
les altres dues estan en tràmit. La majoria de les
incidències fan referència a incidències a la via pública.
Recordeu que l’aplicació mòbil de l’Ajuntament està
disponible per a telèfons amb sistema operatiu Andoid i iOs. L’aplicació permet comunicar incidències
directament a la regidoria corresponent, estar al dia
de les últimes notícies, consultar l’agenda d’actes i
rebre avisos importants al mòbil. Si encara no us
l’heu descarregada, ho podeu fer llegint el codi QR
que apareix en la imatge adjunta.
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EL BATEC DEL POBLE

Unes festes de Nadal diferents
La Granada ha viscut aquestes darreres setmanes
unes festes de Nadal molt diferents a les quals estem acostumats. La situació sanitària actual va fer
que moltes de les activitats més tradicionals s’haguessin d’adaptar, per tal de vetllar per la salut de
tots els veïns i veïnes del poble.
Els actes van començar el dissabte 19 de desembre
amb la cinquena edició del Tió Solidari que, com a
novetat, enguany es va celebrar a la nova plaça de
la Vila. Com sempre, per participar-hi calia dur aliments que, amb l’ajuda de Càritas de la Granada,
van servir per ajudar aquells qui més ho necessiten
del poble.
Aquest no va ser l’únic acte solidari. El dia de Sant
Esteve, després d’uns tallers per als més menuts, hi
va haver un espectacle de màgia a càrrec del Màgic
Sergio al Centre Cívic. L’import de les entrades va
ser destinat, de forma íntegra, també a Càritas.
La situació sanitària aconsellava realitzar la recollida
de cartes per als Reis de forma diferent. Així doncs,
i d’acord amb Ses Majestats, es va instal·lar una
bústia reial a la plaça de la Vila, per tal que tothom
hi pogués deixar la carta. Van ser els mateixos Reis
qui van venir personalment a recollir-les, ja que els
patges eren al magatzem treballant!

Durant les festes de Nadal, a la plaça de la Vila s’hi
ha instal·lat un pessebre fet pels membres de la
brigada. A més, tota la plaça ha estat decorada
amb motius nadalencs, obra dels treballadors municipals i de l’escola. Sens dubte ha estat la gran novetat d’aquestes festes, i molts granadencs i granadenques han aprofitat per fer-se fotos amb les figures i amb els tions!
L’altra gran novetat ha estat el gran arbre de la plaça de la Boveria, que s’ha convertit en l’Arbre dels
Desigs. Grans i petits hi van penjar els desitjos per
al nou any, compartint-lo amb tots els veïns. Amb la
nova il·luminació, es veia des de ben lluny!
Us desitgem un any 2021 ple de salut i de felicitat!

I, com és lògic, la cavalcada de Reis també es va
haver d’adaptar a la nova situació. Amb un nou recorregut, els Reis d’Orient van passar per gairebé
tots els carrers del poble, per així poder saludar tots
els nens i nenes que els esperaven amb tota la
il·lusió des de feia un any.
A l’acabar, l’alcalde els va rebre a l’Ajuntament i els
va entregar les claus del poble per tal que, durant la
nit, poguessin entrar a totes les cases i complir els
desitjos que els hi han fet arribar grans i petits. Esperem que l’any que ve pugui tornar tot a la normalitat i que puguem tornar a rebre als Reis al Centre
Cívic com és habitual!

FEBRER 2021
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EL BATEC DEL POBLE

La panera de Nadal ja té guanyadora
Després de l’èxit rotund de l’edició de l’any passat,
enguany s’ha tornat a celebrar la campanya “Per
Nadal, comerç local”, amb l’objectiu de promocionar tots els comerços i establiments de restauració
de la Granada.
En la iniciativa hi han participat un total de divuit
establiments del municipi, que amb les seves donacions per a la panera, han permès que aquesta estigués valorada amb un import a l’entorn dels 1.000
€. Per obtenir una participació, calia fer una compra
d’un import mínim de 5 € en qualsevol dels establiments participants.
La campanya, que es va desenvolupar del 7 al 27
de desembre, va ser novament un èxit rotund. Es
van arribar a donar a l’entorn de 8.000 butlletes,
cosa que implica una injecció econòmica de, com a
mínim, 40.000 € als comerços del municipi.

La campanya “Per Nadal, comerç local!” forma part
d’una iniciativa més àmplia del consistori granadenc per tal de fomentar les compres en els establiments del municipi, promocionar els productes locals i arribar a consumidors nous que, fins ara, realitzaven aquestes compres fora del poble, especialment en el context de crisi sanitària i econòmica en
què estem immersos a causa de l’epidèmia de COVID-19. L’èxit de la iniciativa fa que s’asseguri una
nova edició de la panera per a l’any que ve.

El sorteig, realitzat a l’Ajuntament el 5 de gener, va
donar com a guanyadora la butlleta número 6127,
que va ser venuda a l’Estanc Vives. L’afortunada va
ser l’Imma Gené, a qui se li va fer entrega de la panera en un petit acte el passat dia 19 de gener.

Un dinar de Nadal, la façana vencedora
La quarta edició del concurs de guarniment de façanes i balcons de Nadal va comptar, enguany,
amb una major participació que els darrers anys,
amb una vintena de concursants.
La façana guanyadora va ser la de la família Ferrando Colom, que van recrear una taula d’un dels tradicionals àpats de Nadal, en la qual destaca l’originalitat i la bona execució. La segona posició del concurs va ser per a la Laura Gargallo Colomé, i va
completar el podi la Montserrat Colomé Poch.
Els premis, dotats amb un import de 100, 75 i 50 €
respectivament, eren per a bescanviar en els diferents establiments del municipi.

Una de les novetats d’enguany va ser el concurs
d’Instagram, on hi participaven totes les fotografies
amb l’etiqueta #NadalLaGranada2020. Després de
la primera preselecció del jurat, es va obrir la votació de les fotografies finalistes a tothom. La guanyadora va ser la Clàudia Tort Figueras.
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ESPORTS

Cent anys de futbol a la Granada
El Club de Futbol La Granada ha fet públic el logotip del centenari, obra del dissenyador Francesc
Osuna Gómez, jugador de l'entitat als anys setanta.
La presentació ha estat mitjançant els perfils del
club a les xarxes socials i ha inclòs l'actualització
gràfica de l'escut, feta també per Osuna i que manté
els elements simbòlics representatius que el conformen des de l'any 1950. No obstant, entre els petits
detalls, la novetat és la presència de dos pàmpols
com a complement per incidir en l'entorn de vinyes
del poble en què s'ha desenvolupat l'activitat de
l'entitat durant cent anys.

jor, al mes de juliol, i finalitzin per Sant Jordi de l'any
que ve.
A més, a partir d’aquest número i en tots els butlletins d’aquest any, hi trobareu una pàgina dedicada
a diferents episodis destacats del primer segle de
vida de l’equip, que veurà plasmada la seva història
en un llibre que es presentarà properament.

Si la situació sanitària ho permet, està previst que
els actes de tal efemèride comencin per Festa Ma-

Ja està obert el nou skate park
Aquest passat mes de gener es va obrir al públic el
nou skate park, un equipament ubicat just al costat
del centre cívic destinat a la pràctica esportiva amb
patinets, monopatins, etc. En el primer cap de setmana de servei, ja va ser habitual la presència de
grans i petits, que tenien ganes d’estrenar-lo. No en

va, aquest equipament era llargament reivindicat pel
col·lectiu de joves del poble que, fins ara, calia que
es desplacessin a pobles veïns per poder dur a terme aquesta activitat.
La configuració d’aquest equipament va ser dissenyada per patinadors i tècnics professionals, atenent a les demandes dels joves patinadors del municipi i adaptant les seves propostes a l’entorn escollit per a la construcció.
Properament, s’adequarà tot l’espai a l’entorn de
l’skate park per tal de fer-lo més agradable per a la
pràctica esportiva, arranjant la part més propera a la
carretera i instal·lant nous punts de llum.

Amb aquest nou equipament, es referma la voluntat
del consistori de promocionar la pràctica esportiva i
es dota el col·lectiu de joves d’un nou espai lúdic,
especialment en aquesta època de restriccions en
la mobilitat a causa de l’epidèmia de COVID-19.
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disputem dos partits més a casa: el 16 de desembre
contra l’Internacional de Sants (0-3), en un matx on destaquen el mig centre Josep Gual i el defensa dret Joan
Cuscó; i el dia 26 derrotem la Ribetana (2-1), amb gols
de Gual i d’Esteve Rexach.
Amb motiu de la celebració del centenari del Club de
Futbol La Granada, en cada edició del butlletí municipal publicarem un episodi de la història de l’entitat. En
aquest apartat hi podeu observar el logotip de l’efemèride i l’actualització gràfica de l’escut, fetes per
Francesc Osuna Gómez.

El debut en competició oficial
El 6 de novembre de 1923, el Comitè Provincial de la
Federació Catalana de Futbol es reuneix a Tarragona
per decidir el format de la Segona Categoria en aquesta
demarcació, on prendrà part per primer cop el nostre
club. Segons publica el setmanari vallenc Pàtria, “té en
compte les vies de comunicació entre ciutats o viles i
procurant que les despeses ocasionades no siguin
massa crescudes perquè perjudicaria enormement els
clubs en lluita. Ha dividit els equips per ordre de vàlua i
temps que porten de vida en tres categories”. Comprovarem que el primer supòsit no concorda gaire.
A causa de ser equip debutant, quedem enquadrats en
el grup B de Tercera amb un únic rival: l’Ateneu de Tortosa. Queda establert que el debut històric del nostre
club en competició oficial serà el diumenge 18 de novembre de 1923 a la capital del Baix Ebre; i que, una
setmana més tard, el dia 25, es disputarà el partit de
tornada a la Granada. Un desplaçament així no sembla
gaire òptim per al club.
L’eliminatòria no es disputarà mai. Dies després d’estructurar-se, el campionat es suspèn arran d’un plet
presentat pel Reus i altres clubs que motiva una nova
assemblea per redefinir la situació enmig d’un gran enrenou federatiu.
El cas és que, tot i haver-hi més reunions, acaba l’any
sense que s’hagi redefinit la competició. Mentrestant,
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El 6 de gener de 1924 es celebra a Tarragona una nova
reunió del Comitè Provincial per establir l’estructura final
del campionat i el calendari, amb la voluntat d’aprovarlo el dia 12 en assemblea general de clubs i poder començar la competició el 27 de gener.
La reestructuració ens estalvia definitivament el viatge a
Tortosa i ens situa al grup B de Segona amb el Vendrell,
l’Sportiu Vilanova i els Alumnes Obrers vilanoví. Aquest
darrer conjunt es retira, però la seva presència inicial fa
que s’alteri l’ordre dels partits entre el Vendrell i l’Sportiu
per evitar que els dos equips vilanovins coincideixin el
mateix dia en el mateix camp. L’equip que finalitzi primer disputarà una fase d’ascens contra els campions
dels altres grups.
Finalment, el primer partit oficial de la història del club
acaba sent el 27 de gener de 1924 al Vendrell i acaba
en derrota ajustada (2-1).
Fragment del llibre ‘Història del CF La Granada’

Roger Vives Font

Per Ramon Cuscó i Vallès

Tot això passava abans...
Crònica de la Parròquia de la Granada
Dimarts, 19 d’abril de 1955

Des de l'hivern passat que estan fent nova la carretera de carro de Santa Fe. Avui s'ha començat a treballar
a la plaça de l'Església, arrencant la pedra que ha de servir per fer l’expressada carretera. En aquesta ocasió, podrà arrencar-se la gran quantitat de pedra que, sense aquesta oportunitat, difícilment s'hauria pogut
treure, i així aplanar la plaça.

Diumenge, 10 de juliol de 1955 – Festa Major

Els escolanets s'han estrenat amb els nous hàbits a semblança dels de l’escolania de Montserrat. En són
deu: Joan Ametller, Josep Catasús, Josep Roca, Pere Mata, Llorenç i Joan Catasús, Pere Llopart, Ramon
Rovira, Pere Ferrando i Domènec Pons. S'han estrenat els bancs pel presbiteri, molt artístics, havent costat
1000 pessetes. S'ha preparat la gran tómbola de 5000 números amb molt de treball. De moment té molt
d’èxit i sembla que es despatxaran tots els números. S'han inaugurat i beneït les fons que hi ha, una davant
de la caixa rural del carrer Cistòfor Via i l'altra a la placeta de l'encreuament del carrer de Sant Joan. Tot
seguit, l'Ofici i la processó.

Dimarts, 19 de juliol de 1955

Aquesta tarda ha fet una calamarsada que la tempesta semblava un huracà. Ha deixat les vinyes ta malmeses que es calcula d’un 80 a un 100 % de pèrdua. Els altres cultius han sofert danys gravíssims també.
S’han alçat teules de les teulades i molts vidres de les cases s'han esbocinat. De la rectoria se n'han trencat 8.
El Sr. Rector obtingué permís dels superiors eclesiàstics per edificar una nova rectoria en front de la vella
actual, amb l'ajuda de 35.000 pessetes de la caixa diocesana. En aquesta ocasió, l'Ajuntament, que havia
d’urbanitzar la plaça, s'ha unit al plànol de la rectoria, cercant unificar aquestes reformes i millores amb el
punt de vista del mateix tècnic perquè tot tingui una uniformitat. El projecte, que ha estat ideat amb les línies generals i en la majoria de detalls pel reverend rector, ha estat plasmat ens els plànols molt acurats pel
Sr. Isidre Palongié, aparellador i amic del rector.
La plaça de l'Església ja comença a ser aplanada a mitjans d'abril per una brigada de la renovada carretera
de Santa Fe, qui arrencaren quasi tota la pedra per engravar la carretera. Tota la plaça era una roca que
donà a la brigada dos mesos de feina. Des del mes passat que ja serveix la nova carretera de Santa Fe,
antiga carretera de carro que arribava fins a la carrerada. Començà la seva construcció a darreries de l'any
passat i s'ha obert pas fins a la carretera d'entrada de la Granada per la part alta del poble.

Diumenge 26 de setembre de 1965 – Festa Major de la Minerva

El rector de Sant Cugat Mn. Margarit vingué divendres passat a arreglar l'harmònium que bufava per tot
arreu menys per les llengüetes. Una manxa estava ben rebentada, les buates dels junts, totes arnades, i les
arnes obstruïen els forats de les llengüetes i encallaven les tecles, però ara toca com a nou i, per això, hem
pogut fer venir a cantar el Cor de Música de la Santíssima Trinitat, que ha fet una missa més solemne.
En aquest dia, s'han celebrat diversos actes: s'han inaugurat els Bastoners, que des del juny anaven assajant, i s'ha beneït la senyera davant les escales de l'església, assistint-hi totes les autoritats, padrins i clerecia, que han sortit de la casa rectoral amb tota solemnitat. Els padrins han estat el Sr. Claudi Santacana i la
seva esposa, Mercè Llopis. Han recorregut els carrers del nostre poble, havent executat els balls de bastons davant la casa Consistorial. El secretari de l’Ajuntament ha inaugurat oficialment el nou pis de l’edifici
consistorial que se li ha cedit.
Continuarà al proper butlletí...
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CANVIS EN EL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE
LA GENT GRAN

SUPORT ACADÈMIC
El dijous 7 de gener vam reprendre les ja habituals classes de repàs amb la Maria. Estan dirigides a joves entre 6è i 4t d’ESO i es fan dimarts i
dijous de 17 a 18:30 h a la sala #MovimentJove
del Centre Cívic. Si creus que et poden anar bé,
encara queden places per al 2n trimestre!

Des del passat de gener, el servei de dinamització
de la gent gran ha passat a formar part de l’empresa
Sumar Acció Social, serveis públics d’acció social de
Catalunya.
El nou horari d’atenció de la dinamitzadora a la Granada (quan la pandèmia ho permeti) serà els dilluns
de 15 a 19 h.

TALLER DE CAL·LISTÈNIA
El 19 de desembre al vam fer un taller d’iniciació
a la cal·listènia, on vam aprendre algunes tècniques i els moviments bàsics d’aquest esport. Us
animeu a repetir-lo i a pujar el nivell?

REOBERTURA DELS SERVEIS DE BARBERIA I
DE PEDICURA
El Casal de la Gent Gran de la Granada va reobrir el
passat 21 de desembre de forma parcial per tal d’oferir els següents serveis:
Servei de barberia
Cal demanar cita prèvia al Josep (659 49 94 91 / 93
897 12 75).
Servei de pedicura
Cal demanar cita prèvia a la Carme (609 27 81 90).

GRÀCIES GISELA, HOLA ORIOL!
Al #movimentjove hi tenim una cara nova, l’Oriol! A partir d’ara, ell serà qui us trobareu a les
tardes al Centre Cívic. També hi podeu contactar
via WhatsApp o trucant al 628 26 44 82 i consultar-li tot el que us passi pel cap.

El servei es realitzarà un cop cada 15 dies, de 3 a 7
de la tarda. Podeu consultar-ne els horaris actualitzats a la porta del centre.

•
•
•
•

Protocol d’ús
No s’atendrà ningú sense cita prèvia.
És obligatori dur la mascareta.
Cal que espereu el vostre torn fora de la casa de
cultura, fins que se us indiqui que podeu entrar.
En el servei de pedicura, cal que porteu una tovallola pròpia de casa.

Moltes gràcies Gisela per els teus 3 anys al Servei Jove-Dinamo, et trobarem a faltar!
PROPERES ACTIVITATS
Amb la situació sanitària actual, estem a l’expectativa de com evolucionen les mesures referents
al lleure. Tot i així tenim moltes ganes de seguir
programant activitats per al jovent del poble.

La resta de serveis del Casal de la Gent Gran romandran suspesos fins a nou avis.

Què us semblaria fer una esquiada jove o visitar
Port Aventura? No patiu que quan la pandèmia
ens ho permeti, serem els primers en apuntarnos-hi! Mentrestant, ens podeu proposar activitats per fer en grups reduïts al nostre Instagram!
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 (Oriol)
Instagram: @dinamolagranada
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ELS REIS D’ORIENT
Imatge superior: Salutació de benvinguda als Reis d’Orient, a la Societat L’Aliança.
Imatge inferior: Els Reis d’Orient, asseguts a les trones, abans d’atendre la quitxalla a la
Societat L’Aliança.
Vigília de Reis de l’any 1955.
Fotografies cedides per la familia Salat Sàbat.

