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Oportunitats i esperança 

Des de l’alcaldia 

Benvolguts granadencs i granadenques, 

 

Novament vull agrair-vos la responsabilitat i l’exemplaritat que durant aquests dar-

rers mesos heu mostrat. Afortunadament, sembla que tot l’esforç està començant 

a donar resultats i, mica en mica, es va dibuixant un futur esperançador ple de rep-

tes i oportunitats. 

 

El meu compromís amb la Granada sempre ha estat contribuir a fer del nostre po-

ble un lloc encara més acollidor on viure, i on veïns i veïnes de totes les edats pu-

guin gaudir del municipi. Tanmateix, la pandèmia, conjuntament amb l’evolució de 

les tecnologies, ha fet canviar la manera en què interactuem i, fins i tot, hem hagut 

de substituir la paraula trobar-se per connectar-se. 

 

Possiblement sigui per que ja tinc 63 anys, però sovint em sorprenc recordant nos-

tàlgicament la meva infància i em veig jugant, saltant i fent vida de carrer i de po-

ble. També em venen records dels avis, que fins no fa gaire treien les cadires a la 

fresca a les nits d’estiu i la feien petar durant hores i hores. És ben cert que tot això 

ens els últims anys s’ha anat perdent, però crec que la pandèmia ha estat un punt 

d’inflexió per a molts de nosaltres i ens ha fet adonar de les petites coses que real-

ment importen i ens fan gaudir del dia a dia. 

 

Tenim una gran oportunitat per reformular els nostres valors i creences i tractar de 

recuperar hàbits i maneres de viure més senzilles però, a la vegada, més plenes. 

És per això que penso que, en comptes de tornar a la “normalitat”, tenim l’oportu-

nitat de construir una nova manera de viure en la qual les relacions humanes esde-

vinguin l’eix central d’una nova manera d’entendre la vida i la societat. 

 

Ben cordialment, 

 

 

El vostre alcalde,  

 

Joan Cols i Canals 
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A causa de l’epidèmia de COVID-19, la situ-

ació sanitària canvia contínuament. 

 

Us recomanem seguir els canals oficials de 

l’Ajuntament per estar al dia de totes les 

activitats que es realitzen. 

 

OBERTURA DE LA PISCINA 
Finals de juny 

 

FESTA MAJOR 
Del 9 al 12 de juliol 

 
 

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 dis-
sabte de 9 a 14 h i de 16 a 19 h (93 743 14 82). 

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 
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La Volta Ciclista a Catalunya passa 

per la Granada 

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. 

A conseqüència de la tercera onada de la pandèmia 
de COVID-19 que afectava el país, els actes del Dia 
de la Dona es van haver d’anul·lar. En el seu lloc, es 
van elaborar unes bosses de mà amb una il·lustració 
de l’artista granadenca Cristina Gallardo, que es re-
partien a l’Ajuntament a canvi d’una aportació solidà-
ria a l’associació penedesenca Ginesta, un grup 
d’autoajuda per a dones amb càncer de pit. En total 
es van recollir 423,52 €. Moltes gràcies a tothom! 

423,52 € recollits gràcies a les apor-

tacions solidàries del Dia de la Dona 

El dia 27 de març va passar per la Granada la sisena 
etapa de la Volta a Catalunya, que enguany celebra-
va l’edició número 100. Els ciclistes recorrien els 194 
quilòmetres que separen Tarragona de Mataró, i van 
passar per la carretera de Vilafranca a Sant Sadurní 
d’Anoia pels volts de les dues del migdia. 

Ja està disponible el tràmit per a les preinscripcions 
a l’Escola de Música de l’Alt Penedès per al curs 
2021-22, així com per a la confirmació de plaça. Per 
les noves inscripcions, el termini finalitza l’11 de juny. 
 
Posteriorment, la matrícula restarà oberta però limita-
da als grups creats i les places que quedin vacants. 
Podeu consultar l’oferta de cursos, a qui van desti-
nats i realitzar la preinscripció a la pàgina web 
www.emap.cat. 

Obert el període de prematriculació 

a l’Escola de Música 

A finals de maig acabarà la campa-

nya de recollida de poda 

A finals d’aquest mes de maig es donarà per finalit-
zada la campanya de recollida de poda i matèria 
vegetal. Així doncs, es retiraran els contenidors que 
hi ha instal·lats en diversos punts del municipi. Com 
l’any passat, la campanya ha estat un èxit, i s’han 
recollit grans quantitats de restes de poda que han 
pogut ser valoritzades i reaprofitades, contribuint a 
cuidar el planeta i el medi ambient. 

Noves cistelles de bàsquet en dife-

rents places del poble 

Aquestes darreres setmanes s’han substituït algunes 
cistelles de bàsquet de diferents parcs i places del 
poble. Concretament, s'han renovat les cistelles de 
de la plaça dels Bastoners i de la plaça de la Bove-
ria. A més, s'ha afegit una xarxa metàl·lica a les ciste-
lles de la plaça de la Independència i de la plaça de 
la Ginesta.  
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El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha creat un 
tràmit electrònic per tramitar els ajuts al pagament 
del lloguer que ha convocat l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. 
 
Enguany, coincideixen en el temps 3 convocatòries: 
la convocatòria ordinària, que té com a finalitat facili-
tar l’accés i la permanència en un habitatge en règim 
de lloguer a les persones en risc d’exclusió social; la 
convocatòria adreçada exclusivament a les persones 
grans (65 anys o més), i la convocatòria extraordinà-
ria per contribuir a minimitzar l’impacte social i eco-
nòmic de la COVID. 
 
En tots els casos, cal que l’habitatge llogat sigui l’ha-
bitatge habitual i que la persona sol·licitant de l’ajut 
sigui el titular del contracte de lloguer. 
 
Trobareu tota la informació a www.lagranada.cat. 

Ja es poden sol·licitar els ajuts per 

al pagament del lloguer 

Arranjament de les voreres de l’avin-

guda de Catalunya 

Durant aquestes setmanes s’han reparat algunes 
voreres del poble. En particular, s’ha actuat sobretot 
a l’avinguda de Catalunya, ja que molts trams de 
vorera estaven aixecats a causa de l’acció de les 
arrels dels arbres. 

El passat mes d’abril es van instal·lar bandes reduc-
tores de velocitat al carrer de la Teuleria, ja que es va 
detectar que els cotxes hi circulaven a una velocitat 
major de la permesa. D’aquesta manera, es millora 
la seguretat tant dels vianants com dels veïns. 

Noves bandes reductores de veloci-

tat al carrer de la Teuleria 

L’Ajuntament ha signat un conveni amb Reempresa 
perquè els ciutadans de la Granada que hi estiguin 
interessats puguin ser atesos a les oficines de Vila-
franca. 
 
Reempresa és un espai de compravenda d’empre-
ses en què un organisme públic intervé com a medi-
ador. Està destinat a aquells emprenedors que pre-
fereixen iniciar el seu projecte comprant una empre-
sa ja existent i per a aquells propietaris que, per al-
gun motiu, deixen la seva activitat i la volen traspas-
sar a algú perquè no desaparegui. 
 
Trobareu tota la informació sobre Reempresa 
a www.reempresa.org. 

Conveni entre l’Ajuntament de la 

Granada i Reempresa 

Atorgats els ajuts a la restauració a 

tots els establiments sol·licitants 

L’Ajuntament de la Granada ha atorgat un ajut extra-
ordinari de 800 € a tots els establiments de restaura-
ció del municipi que ho han sol·licitat. Aquests ajuts, 
pensats per poder fer front a les dificultats econòmi-
ques derivades de les limitacions imposades a la 
seva activitat en els darrers mesos, es van poder 
sol·licitar al llarg del mes de març, i formen part d’un 
paquet d’ajudes més ampli de l’Ajuntament per a 
aquells qui ho han passat més malament a causa de 
la situació sanitària actual. 

Al llarg de les darreres setmanes, s’ha modificat el 
règim d’estacionament en alguns carrers i places, 
com ara a la zona de la plaça de la Font. També s’ha 
limitat l’aparcament en alguns punts. L’objectiu d’a-
quests canvis no és altre que el de millorar la segure-
tat en aquests trams i per fer-los més agradables als 
vianants. 

Canvis en l’estacionament de vehi-

cles en alguns carrers i places 
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POLÍTICA  

ERC i Junts empaten a vots al 14F 
El 14 de febrer, 5.368.881 catalans i catalanes esta-
ven citats a les urnes per escollir els 135 diputats que 
els representaran en aquesta tretzena legislatura. A 
la Granada eren 1.631 els ciutadans amb dret a vot 
en aquestes eleccions, dels quals el van fer efectiu 
un 62,42%. Aquesta dada suposa una caiguda de la 
participació de 25 punts percentuals respecte les 
eleccions del 2017, en un context polític totalment 
diferent a l’actual. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Cata-
lunya van proclamar-se guanyadors dels comicis al 
nostre poble, després que les dues formacions obtin-
guessin el mateix nombre de vots: 292. Els republi-
cans i el partit de Puigdemont es van emportar el 
29% dels vots cadascun. Després de l'empat entre 
els fins ara socis de govern, la següent força més 
votada al municipi va ser el PSC, amb el 13,6% dels 
vots, per davant de la CUP, amb poc menys d’un 
centenar de vots (9,8%). 
 
A molta distància d’aquestes formacions van quedar 
el PDeCat (amb 45 vots), En Comú Podem (43 vots), 
VOX (37 vots), Cs (22 vots) i el PP (14 vots). 
 

 

 

Les eleccions es van desenvolupar de forma comple-
tament atípica, a causa de l’emergència sanitària que 
estem vivint des del mes de març de l’any 2020. A 
diferència de com és habitual, les meses es van 
col·locar a l’auditori del Centre Cívic, per tal de man-
tenir en tot moment la distància de seguretat entre 
persones. 
 
Tots els electors que volien accedir al col·legi electo-
ral ho havien de fer seguint un estricte protocol, que 
incloïa l’ús obligatori de la mascareta, el rentat de 
mans amb gel hidroalcohòlic, l’entrada i la sortida al 
recinte per portes diferenciades per evitar aglomera-
cions, etc. A més, els membres de les meses van 
haver-se de posar equips de protecció individual 
durant la franja de 7 a 8 del vespre, destinada a 
aquells votants amb COVID-19 o en aïllament per 
haver estat contacte estret d’un positiu. 
 
Tot i això, la jornada es va desenvolupar amb una 
normalitat absoluta, gràcies a la col·laboració de tota 
la ciutadania i, en especial, dels membres de les me-
ses electorals i del personal encarregat de supervisar 
els comicis. 
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La Generalitat de Catalunya implanta aquest any 
2021 un nou impost sobre les emissions de diòxid 
de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un 
impost verd alineat amb la fiscalitat ambiental que 
es promou des d’Europa i amb els objectius del 
desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. 
 
Davant la situació d’emergència climàtica que viu el 
planeta, i des del compromís amb el medi ambient, 
l’impost s’implanta amb una voluntat clara d’incenti-
var la reducció d’emissions de CO2 dels vehicles, 
que tenen un impacte directe en l’efecte d’hiverna-
cle i l’escalfament global, i per tant, sobre la salut 
de la ciutadania. 
 
 
Qui ha de pagar l’impost? 
 
• Totes les persones (físiques i jurídiques) que 

siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o 
motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 
2020 hauran de pagar el nou impost a les emis-
sions contaminants. 

 
• Les persones jurídiques sense residència fiscal 

a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, 
sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalu-
nya durant el 2020. 

 
Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèc-
trics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més 
de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a 
transportar més de 9 persones (incloent-hi el con-
ductor). 
 
Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els 
vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 
100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tribu-
ten. 
 
Es calcula que la mesura afectarà uns 2,3 milions 
de vehicles a tot Catalunya. 

Calendari 
 
L’impost es gestiona mitjançant padró, elaborat i 
aprovat per l’ATC a partir de les dades de què dis-
posa. 
• 1 de maig: publicació del padró provisional. 
• 4 de juny: data límit per presentar al·legacions 

(sol·licituds de modificació). 
• 1 de setembre: publicació del padró definitiu. 
• A partir del 15 de setembre: inici del període de 

pagament. 
 
El padró provisional de l'impost sobre les emissions 
de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecàni-
ca corresponent a l'exercici 2020 s’exposarà a partir 
de l’1 de maig de 2021 i permetrà fer sol·licituds de 
modificació (al·legacions) fins al dia 4 de juny. El po-
deu consultar a www.atc.gencat.cat/co2padro. 
 
 
Quant hauré de pagar? 
 
L’import de l’impost variarà en funció del tipus de 
vehicle. La forquilla que calcula la Generalitat va 
dels 6 als 60 euros, tot i que els més contaminants 
poden arribar a superar els 100 €. 
 
Tot i així, per a la majoria de vehicles està previst 
que l’impost sigui d’uns 20 a 40 € anuals, que es 
dedicaran a un fons de lluita contra el canvi climàtic. 

Nou impost sobre les emissions de CO2 



 

 

L ’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS  
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L’ESCOLA DE TOTS 

Finalment tot arriba, han passat potser massa anys 
però l’escola nova comença a ser una realitat. Ben 
aviat començarà el soroll de les màquines treballant, 
gent amunt i avall, camions, i mica en mica veurem 
com aquell somni tan esperat per tothom esdevé 
una realitat.  
 
Aquesta realitat, ha estat possible gràcies a l’esforç 
conjunt dels equips de govern durant cada un dels 
seus mandats, que han treballat per un mateix ob-
jectiu per què aquest projecte veiés la llum; de la mà 
com no podria ser d’altra manera de la comunitat 
educativa, fent que sigui un èxit compartit del qual 
ens hem felicitar tots plegats. 
 
L’Entesa ja va dir que l’escola seria una realitat 
aquesta legislatura. Tot i que cal remarcar que el 
2015 quan vam entrar al govern totes les converses 
amb la Generalitat estaven parades, no hi havia cap 
indici que l’escola seria una realitat. Les negociaci-
ons amb el departament es van reactivar a principis 
del 2016. 
 
Durant 3 anys l’Entesa va liderar la creació del pro-
jecte escoltant sempre les propostes que arribaven 
des de l’equip directiu de l’escola i de l’AMPA, fent-

ne partícips d’aquesta manera a tota la comunitat 
educativa municipal. Es van tenir moltes converses 
amb la Generalitat i, a principis de 2019, durant la 
visita del Sr. Bargalló (conseller d’Ensenyament) a la 
Granada, es va notificar oficialment que el departa-
ment tenia la partida econòmica aprovada i el pro-
jecte encarrilat perquè l’escola nova deixés de ser 
un somni. Així ha estat, tot això ens demostra que 
cal treballar fermament, ser insistents i no defallir. 
 
L´Escola nova com a eix vertebrador d’educació i 

formació amb tota l’essència i l’empremta de la què 

deixem enrere, ens l’hem de sentir de tots però es-

pecialment és dels nostres nens i nenes, el futur del 

nostre poble, el futur del nostre país. 

 

Entesa - Acord Municipal 

Benvolguts granadencs i granadenques, 
 
Durant el passat mes d’abril, es van iniciar les obres 
de construcció de la nova escola. Després de molts 
anys, de moltes reunions i de molt d’esforç del con-
junt de les forces polítiques del municipi, la nova es-
cola per fi és una realitat! 
 
Es preveu que les obres s’allarguin fins al pròxim 
2022; així ens ho van comunicar expressament des 
del Departament d’Educació. És per això que els 
equipaments de l’actual escola quedaran ben aviat 
lliures de cap activitat. 
 
La nostra voluntat, tal i com ja vam manifestar en el 
nostre programa electoral, és ubicar el futur centre de 
dia en aquestes instal·lacions. D’aquesta manera, 
l’actual equip de govern ja ha iniciat els contactes 
amb d’altres ajuntaments per tal d’engegar aquest 
altre projecte il·lusionant i tan necessari al nostre po-
ble. 
 
Creiem i defensarem sempre que la millor manera 
d’aprofitar l’edifici de l’actual escola és ubicant-hi el 
nou centre de dia, ja que actualment ja disposa de 
molts dels elements necessaris per a aquest tipus de 

construcció, a més d’un magnífic espai obert als qua-
tre vents. 
 
D’altra banda, durant el passat mes d’abril es va ad-
judicar la construcció de les noves pistes de pàdel, 
que s’ubicaran en els terrenys situats al darrere del 
camp de futbol. Un projecte ambiciós i apostant fer-
mament pels valors que genera l’esport. 
 
I en darrer lloc, volem destacar l’èxit que va tenir la 
jornada de Sant Jordi al nostre poble. Els actes van 
tenir una molt bona afluència de públic i, amb totes 
les mesures de seguretat, els veïns i veïnes van po-
der gaudir amb els més petits d’un dia especial i bo-
nic. 
 

Junts per la Granada 

ESFORÇ I RECOMPENSA 
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L ’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS  

AVANCEM! 

Un nou horitzó s’obre amb la sortida de l’estat d’alar-
ma arreu del nostre país. 
 
Després d’un any de confinaments i d’aturada de 
l’Administració pública i del comerç en general, tor-
nem a una reactivació controlada cap a una nova 
normalitat dintre de les restriccions que encara supo-
sa la pandèmia. 
 
Els nivells de vacunació marcaran el futur per anar 
tornant a aquesta normalitat, dia a dia, però amb la 
cautela que aquesta batalla encara no la tenim gua-
nyada. 
 
Ens alegrem de la ja esperada notícia de l’inici de les 
obres de la nova escola Jacint Verdaguer. Un premi 
per a tots els implicats, per aquesta reivindicació his-
tòrica, de molts anys, i una gran notícia per a tots els 
granadencs i granadenques. 
 
Gràcies a aquesta reactivació general, avancem en 
nous projectes al nostre municipi, com l’inici, ben 
aviat, de les obres de construcció de les pistes de 
pàdel, darrere del camp de futbol, i el projecte d’ur-
banització de la zona del Castell, amb el carrer de 

Narcís Monturiol, també demandada pels veïns de la 
Granada. 
 
Nous projectes i noves actuacions que milloraran la 
nostra població, en un futur, que hem de seguir tre-
ballant amb el benestar social, on moltes famílies 
segueixen patint els efectes econòmics a conseqüèn-
cia de la COVID-19, que requereixen i requeriran la 
nostra atenció immediata. 
 
Avancem tots junts! 
 
Mascareta + Rentat de mans + Distanciament + 

Vacunació = Stop COVID-19. 

     PSC La Granada 
lagranada@socialistes.cat 

Organigrama de l’Ajuntament de la Granada 2019-2023  

Joan Cols i Canals 
Alcalde 
Regidor d’Urbanisme i d’Obres i Serveis 

 

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

 

Beatriz Casillas i Moreno 
2a tinent d’alcalde 
Regidora d’Ensenyament i de Recursos Hu-
mans 

Ricard Montané i Bonilla 

Regidor de Governació i de Comunicació i  No-
ves Tecnologies 

 

Josep Pol Casany i Domènech 

Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica i 
d’Esports 

 

Cristina García i Nieto 

Regidora de Cultura, Festes i Turisme i de Jo-
ventut 
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ESPAI MÈDIC  

A les portes de la campanya de vacunació massiva 
de la COVID-19 a Catalunya, el departament de Sa-
lut demana a la ciutadania que es prepari per rebre 
correctament la convocatòria de la vacuna i no per-
dre’s cap informació mèdica bàsica actualitzant les 
dades de contacte al portal La Meva Salut. Els ciu-
tadans i ciutadanes que encara no hi estiguin do-
nats d’alta, poden fer-ho a la pàgina web lamevasa-
lut.gencat.cat/. 
 
 
Què és La Meva Salut? 
 
La Meva Salut és un espai personal de salut digital 
que permet relacionar-se de manera no presencial 
amb el Sistema de Salut de Catalunya estalviant 
temps i desplaçaments. Les persones usuàries po-
den accedir a la seva informació de salut, fer con-
sultes professionals i fer tràmits de manera senzilla, 
segura i confidencial. 
 
 
Quins serveis i informacions ofereix? 
 
• Dades personals. Consulta de dades personals i 

modificació de dades de contacte per rebre noti-
ficacions de salut. 

• Informes i resultats. Consulta i descàrrega d’in-
formes clínics, diagnòstics i resultats de proves 
de laboratori i exploracions diverses. 

• Pla de medicació. Consulta i descàrrega de la 
medicació vigent per anar directament a la far-
màcia. 

• Vacunes. Consulta de vacunes i immunitzacions 
administrades, on es pot descarregar l’estat va-
cunal, amb les vacunes que consten a la història 
clínica de la persona, i el justificant vacunal, que 
mostra la informació detallada de les vacunes 
seleccionades. 

• eConsulta. Consulta telemàtica amb els professi-
onals d’atenció primària i d’algunes especialitats 
mèdiques per resoldre aquelles consultes que no 
requereixin atenció presencial o urgent, fer trà-
mits i enviar documents. 

• Agenda personal. Planificació amb el dia i hora 
de les proves i visites programades en l'atenció 
primària de salut i en els hospitals. 

• Cita prèvia. Accés als serveis per demanar visita 
amb cita prèvia i a les dades de l’equip d’atenció 
primària assignat. 

 
Entre els serveis sanitaris disponibles, es pot trobar 
informació sobre les llistes d'espera per a les inter-
vencions quirúrgiques, consultar i descarregar el 
document de voluntats anticipades i expressar la 
voluntat de fer-se donant d’òrgans i teixits. 

Com puc accedir a La Meva Salut? 
 
Hi ha dues vies per entrar a l’espai personal a La 
Meva Salut: des de la web lamevasalut.gencat.cat, 
amb contrasenya o certificat digital, i descarregant-
se l’aplicació, disponible per a iOS i Android.  

L’alta es pot sol·licitar de manera electrònica des 
del formulari web o bé presencial als centres d’aten-
ció primària. Per registrar-se és necessari disposar 
de les dades de la targeta sanitària individual i del 
DNI o NIE. També cal facilitar un telèfon mòbil i una 
adreça electrònica on rebre les notificacions relati-
ves al procés d’alta i a la renovació de contrasenya. 
 
A través del web de La Meva Salut, els usuaris po-
den modificar el seu número de telèfon mòbil i l’a-
dreça electrònica on volen rebre les notificacions 
dels serveis sanitaris amb informació mèdica neces-
sària, com ara sobre la convocatòria de la vacuna 
contra la COVID-19. 



 

 

11 MAIG 2021 Butlletí Municipal - Núm. 218 

CULTURA  

Olga Colom, pregonera de la FM 2021 
La granadenca Olga Colom i Vives serà la pregone-
ra de la Festa Major de la Granada d’enguany, que 
se celebrarà, si les condicions sanitàries ho perme-
ten, del 9 al 12 de juliol. 
 
L’Olga té 41 anys, és química de professió, i ha es-
tat vinculada des de ben jove a diverses activitats 
culturals i esportives del municipi. Formà part de la 
primera colla de Bastoneres, del grup de teatre del 
poble, ha col·laborat en la mostra de vins dels Di-
onysos i fou també administradora de la Festa Ma-
jor. 
 
Probablement, la majoria de vosaltres la coneixereu  
gràcies a una de les seves passions, el patinatge 
artístic. Patinadora des dels 4 fins als 33 anys, ha 
participat a campionats d’Espanya tant en modalitat 
de grup com individual. Posteriorment, va seguir la 
seva trajectòria com a entrenadora del Club Patinat-
ge Artístic Vilafranca durant molts anys. 
 
L’Olga Colom fou la promotora d’introduir l’activitat 
del patinatge a la Granada als anys 1997-98. L’acti-
vitat de seguida es va consolidar dins de l’AMPA i, 
finalment, conjuntament amb altres persones, van 
fundar el Club Patinatge Artístic La Granada l’any 
2011. Aquest any l’entitat celebra el seu 10è aniver-
sari. 

Olga Colom pronunciarà el 30è pregó de la Festa 
Major, un acte que ha arrelat fortament en la nostra 
festivitat i que, any rere any, serveix per donar inici a 
quatre dies d’alegria, festa i diversió. 
 
Tant l’Ajuntament com totes les entitats del poble ja 
estan preparant la Festa Major de forma activa per-
què es pugui celebrar, adaptant-se en tot moment a 
les circumstàncies sanitàries, tal i com es va fer 
l’any 2020 amb un èxit rotund. 

La cultura no s’atura, sortim al carrer! 
Les circumstàncies sanitàries actuals van fer que, el 
passat mes d’abril, no es poguessin celebrar els 
actes habituals de l’Abril Cultural. Activitats com el 
campionat de truc, la trobada de puntaires, etc. van 
haver-se de cancel·lar a causa de l’evident risc que 
suposen les aglomeracions, especialment en el cas 
dels col·lectius de risc com el de la gent gran. 
 
En el seu lloc, el 24 d’abril es va realitzar una mati-
nal d’activitats per a tota la família davant del Centre 
Cívic, amb una gran assistència de públic. 

Les diferents activitats, que es van realitzar seguint 
en tot moment les normatives sanitàries, van consis-
tir en un espectacle de circ, una obra de teatre i un 
photocall per conscienciar grans i petits de la im-
portància de cuidar el planeta. 
 
A més, també es va dur a terme un taller d’art mu-
ral, organitzat conjuntament amb el Servei Jove, on 
els participants van aprendre la tècnica dels grafits i 
van col·laborar en l’elaboració d’un mural, que es 
pot veure a la plaça de la Independència. Com no 
podia ser d’altra manera, hi apareix el Ruc de la 
Granada, que també va ser present a l’acte! 
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GRANADENCS PEL MÓN  

Des de la Haia: Joan Alòs Coral 
Hola La Granada! Sóc el Joan Alòs Coral i tinc 
24 anys. Estic cursant l’últim any d’Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica a la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
 
Al febrer vaig marxar a viure a Holanda, concre-
tament a la ciutat de Den Haag (La Haia en ca-
talà) a realitzar-hi el treball final de carrera.  
 
El meu projecte consisteix en desenvolupar un cot-
xe elèctric de Fórmula 1 amb un nombrós equip 
d’enginyers d’arreu del món. L’estic duent a terme a 
The Hague University of Applied Sciences (THUAS), 
on la meva facultat està ubicada a Delft.  
 
Delf és una ciutat d’uns 100.000 habitants però em 
recorda molt a un poble, ja que té un nucli antic 
molt important amb cases adossades a banda i 
banda dels canals. Amb els meus companys d’e-
quip hi anem regularment amb bicicleta, són uns 40 
minuts de trajecte d’anada i després ens queda la 
tornada. La cultura holandesa sempre s’ha basat en 
una mobilitat sostenible com és l’ús de la bicicleta, 
així doncs, totes les ciutats estan construïdes princi-
palment per la mobilitat d’aquesta i el nivell dels 
carrils bici és excel·lent.  
 
Tornant on visc, La Haia. Un fet característic és que 
és la seu del govern però no la capital del país. Tret 
d’això, és molt famosa per tenir el Tribunal Internaci-
onal de Justícia de les Nacions Unides i per ser una 
ciutat multicultural, on hi ha una gran varietat d’estu-
diants gràcies a l’oferta d’estudis disponibles.  
 
Durant tot el temps que porto aquí, una de les co-
ses que més m’ha sorprès és el bon nivell de vida 
que té la gran majoria de gent. A part, considero 
que són molt amables, educats i confien molt amb 
la gent, vinguin d’on vinguin. Per tal que us en pu-
gueu fer una idea, un dia al capvespre estàvem al 
costat del parlament i ens vam creuar amb el primer 
ministre d’Holanda, Mark Rutte. Tornava tran-
quil·lament caminant cap a casa seva i fins i tot vam 
poder parlar amb ell sense problemes. 
  
Des de ben petit he jugat a futbol, però aquest últim 
any a conseqüència de la pandèmia no ho he pogut 
fer i com molts d’altres, ens hem hagut d’habituar 
en anar a córrer. Realment, el que més trobo a faltar 
de la Granada i el seu entorn, us diria que són els 
camins i vinyes que rodegen el poble. No aconse-
gueixo habituar-me a córrer per la ciutat i és que... 
“com el Penedès, no hi ha res”! 
 
Em considero un granadenc de tota la vida. Segur 
que la implicació cap al poble del meu pare i del 

meu avi hi ha tingut molt a veure, però des de sem-
pre he tingut la sensació que totes les generacions 
per sobre meu també s’han implicat molt en moltís-
simes activitats. Així ho he intentat fer jo també, 
aportant el meu granet de sorra on fes falta, com 
podria ser a la colla dels Diables, al Club de Futbol, 
la colla del Ruc, la Comissió de Reis, l’Associació 
de Joves, etc. 
 
Un dels altres motius pel qual em sento tan arrelat 
al poble és, de ben segur, per totes les amistats 
que hi he anat fent al llarg dels anys, en especial la 
colla d’amics i amigues que hem anat junts des de 
la Llar d’Infants. Són els de la generació de l’any 
1996, que fins i tot cada any hem mantingut la tradi-
ció de fer un sopar de pares i fills pel gran vincle 
que tenim.  
 
Espero poder tornar a gaudir de tots vosaltres ben 
aviat! 
 
A reveure! 
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EL BATEC DEL POBLE  

Superat el curs amb la nova normalitat! 

El curtmetratge Avisa quan arribis (Malniu Films), 
protagonitzat per l’actriu granadenca Gisela Guitart i 
que alhora forma part de l’equip de guió, ha estat 
premiat al festival de curtmetratges Subtravelling de 
Barcelona. En concret, ha obtingut la menció espe-
cial del jurat, que l’ha volgut destacar com el curt 
que millor reflecteix la convivència i el civisme al 
transport públic. A banda, també ha resultat ser un 
dels cinc curtmetratges finalistes, fet que ha permès 
la seva projecció al Curtcircuit 33 de TV3, durant un 
mes també es projectarà a Mou TV i al festival 
SMIFF del 2021 de Seül.  

Un curt de Gisela Guitart, reconegut 

Ja estem gairebé al final del curs 2020-21 i podem 
dir que estem molt contents i contentes d’haver su-
perat les pors i les incògnites que teníem al setem-
bre abans de començar i d’haver viscut aquests 
mesos amb una certa normalitat i amb la màxima 
activitat presencial a l’escola. 
 
Els infants, les famílies, els i les mestres… tots ple-
gats, hem estat flexibles i ens hem adaptat a una 
estricta normativa amb canvis constants i amb mas-
careta permanent. I tot i així, mantenim el somriure i 
les ganes, i estem engrescats a fer possible activi-
tats dirigides especialment als nostres nens i nenes, 
perquè s’ho mereixen. 
 
Des de l’AMPA, com tothom, hem hagut d’adaptar 
la nostra tasca a la situació sanitària que vivim. 
Hem prioritzat la col·laboració que l’escola ens ha 
demanat, aportant material sanitari per a l’alumnat 
(aparells dosificadors de gel, mascaretes, bosses 
per guardar el material de manera individual, pape-
reres, etc.). D’altra banda, els serveis de menjador, 
acollida i activitats extraescolars s’han reformulat 
per poder respectar els grups estables de l’escola, i 
també hem hagut de reinventar nous formats per a 
les xerrades i les activitats lúdiques que  portàvem a 
terme habitualment. 
 
Amb l’objectiu de fomentar el vincle entre tota la 
comunitat educativa, hem volgut mantenir, tot i les 
distàncies, les iniciatives que any rere any hem anat 
organitzant. D’aquesta manera, la caminada con-
junta a la recerca del tió solidari per Nadal es va 
convertir en un joc de pistes familiar pel poble a 
favor de la Marató de TV3, o la xocolatada solidària 
a favor de l’Hospital Sant Joan de Déu que fem per 
Carnaval es va transformar en una xocolata a casa, 
repartint els sobres de xocolata a tots els infants 
perquè poguessin menjar-la amb la família. Per 

Sant Jordi, 
vam adap-
tar també 
una para-
da de lli-
bres, fo-
m e n t a n t 
l’intercanvi 
de contes 
e n t r e 
alumnes. I 
ara, ja tre-
ballant en 
el tanca-
ment d’a-
quest curs 
i pensant 
amb il·lusió en com serà el curs vinent. 
 
Tot i les limitacions generades per la pandèmia, el 
balanç que fem sobre tota l’activitat realitzada és 
positiu i ens encoratja a continuar amb la nostra 
tasca. 
 
Volem aprofitar aquest espai per donar les gràcies 
a totes les famílies que, amb grans dosis de paci-
ència i de col·laboració, han contribuït a fer d’a-
quest curs atípic una experiència el màxim de nor-
malitzada. I també donem les gràcies als professio-
nals de l’escola per la seva implicació en l’educació 
dels nostres fills i les nostres filles, superant els 
obstacles i esforçant-se perquè la vida dins de l’es-
cola flueixi de la manera més equilibrada i feliç pos-
sible. 
 
Us desitgem un molt bon estiu a tots i totes! Gaudiu 
del descans merescut! 
 

AMPA Escola Jacint Verdaguer 
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EL BATEC DEL POBLE  

La nova escola, a punt de ser realitat!  
Després de molts i molts anys d’esforços, treballs i 
sacrificis, l’escola és a només pocs mesos de ser 
una realitat. En tot aquest temps, els diferents con-
sistoris de tots els colors polítics han anat sempre 
tots a una per aconseguir allò que pares, mares, 
mestres i alumnes portaven reclamant des de fa 
més de vint anys: la construcció de la nova Escola 
Jacint Verdaguer. 
 
I és que l’escola actual fa temps que ha quedat pe-
tita, tant a nivell d’equipaments com d’espais. Sen-
se anar més lluny, s’han hagut de construir dos mò-
duls per poder encabir tots els alumnes de l’escola: 
un ja fa uns quinze anys que es va instal·lar en un 
dels patis, mentre que l’altre es va col·locar fa uns 
anys al terreny on ara s’hi ubicarà la nova escola. A 
més, la necessitat de nous equipaments, com un 
gimnàs i una biblioteca, feien indispensable la cons-
trucció d’un nou edifici. 
 
Així doncs, amb l’inici de les obres del nou centre 
escolar de la Granada durant aquest mes de maig, 
es posa fi a anys de lluita que faran que, si es com-
pleixen els terminis previstos, el poble disposi de la 
nova escola a finals de l’any 2022. 

La nova Escola Jacint Verdaguer s’ubicarà al solar 
que hi ha darrere de l’escola actual, que l’Ajunta-
ment va posar a disposició del Departament d’Edu-
cació el ja llunyà any 2006. És l’espai que fins ara 
es feia servir d’aparcament de vehicles i que, des 
de principis d’aquest mes, està rodejat per una tan-
ca metàl·lica. 
 
L’edifici es disposa alineat, en forma de L, amb fa-
çana al carrer de Jacint Verdaguer i al carrer de la 
Verge de Montserrat. D’aquesta manera, s’allibera 
gran part del solar com a pati a la part posterior, en 
contacte amb les vinyes i els espais oberts, per ma-
ximitzar el benestar dels infants. 
 
L’entrada principal a l’edifici serà al xamfrà d’a-
quests dos carrers, però hi haurà tres altres acces-
sos independents: un per la zona on hi haurà la bi-
blioteca i l’AMPA, un per al servei de cuina –que 
també es pot utilitzar per a les aules infantils– i un 
darrer pel gimnàs. Tots els accessos estan pensats 
per poder-se utilitzar també fora de l’horari lectiu del 
centre, tant per a les activitats extraescolars com 
per a aquelles que es realitzin al centre però que no 
tinguin a veure amb l’escola. 
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EL BATEC DEL POBLE  

La majoria de l’edifici es desenvoluparà en planta 
baixa, tot i que la part de l’edifici que dóna al carrer 
de Jacint Verdaguer és de dues plantes. 
 
A la planta baixa, a la part de l’edifici del costat del 
carrer Verge de Montserrat, s’hi ubicaran la bibliote-
ca, el menjador i els serveis. A la part interior, mirant 
al pati i a la bona orientació hi haurà les aules d’e-
ducació infantil, és a dir, les dels infants que cursen 
P3, P4 i P5. 
 
També en planta baixa, però al costat del carrer de 
Jacint Verdaguer, hi haurà la zona d’administració, 
les aules específiques i el gimnàs, amb els respec-
tius vestidors. 
 
A la primera planta, al costat del carrer Jacint Ver-
daguer, s’hi ubicaran per un costat, les aules de 
reforç, les de desdoblament i els serveis. A la bona 
orientació, hi haurà les aules per als diferents cur-
sos d’educació primària, que es podran intercon-
nectar entre elles mitjançant un sistema de tanca-

ments mòbils. En aquesta part de l’edifici, s’optimit-
za al màxim l’espai de circulació ja que, per la seva 
mida, es converteixen en espai de relació i treball 
per als mestres i els infants.  
 
L’espai principal, singular i generós de l’edifici es 
situa a la franja intersticial, entre la zona on hi ha les 
aules d’educació primària i l’àrea on hi ha les d’e-
ducació infantil, com a prolongació de l’entrada. 
Aquest espai connectarà amb el porxo exterior del 
pati, que ocuparà tot l’espai sud-est del recinte i 
estarà envoltat per camps i vinyes. 
 
La superfície construïda de la nova Escola Jacint 
Verdaguer serà de 2.602,05 m2, més una urbanitza-
ció de l’espai exterior de 4.995 m2. 
 
El pressupost d’execució material per la construcció 
de la nova Escola és de 3.855.630,70 €, al qual cal 

sumar-hi 437.924,43 € que es destinaran a la urba-
nització dels espais exteriors. El termini previst per 
l’execució de l’escola nova és de 16 mesos, de ma-
nera que està previst que finalitzi a finals de l’any 
2022. 
 
La nova Escola Jacint Verdaguer millorarà molt el 
benestar de tots els nens i nenes escolaritzats a la 
Granada, ja que disposarà d’aules més àmplies, en 
un entorn més confortable i agradable per als in-
fants. També permetrà evitar sortides del recinte, 
com les que fins ara eren necessàries per anar a la 
pista poliesportiva. 
 
Un cop més, cal destacar l’esforç de tots els mem-
bres del consistori que, al llarg dels darrers vint 
anys, han estat treballant incansablement per tal de 
fer realitat aquest projecte, així com la ingent feina 
que ha dut a terme la comunitat educativa i la impli-
cació dels pares i mares dels alumnes. Gràcies a la 
seva constància, han permès que aquest projecte 
pugui ser, finalment, una realitat. 
 
I finalment, un record per a tots aquells qui han es-
tat alumnes de l’escola i també per als qui ho seran 
en un futur. La nova Escola Jacint Verdaguer serà 
per a tots ells i elles. Esperem que la puguin gaudir 
i que sigui el lloc on visquin experiències inoblida-
bles que recordaran tota la seva vida. 
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ESPORTS  

CF La Granada, un centenari de llibre 
El Club de Futbol La Granada va encetar el passat 
11 d’abril els actes de commemoració del centenari 
de l’entitat, amb la presentació del llibre Història del 
CF La Granada, obra de Roger Vives Font, periodis-
ta local i exjugador del club. 
 
L’acte va tenir lloc al Centre Cívic i va comptar amb 
la presència de 175 persones, el màxim permès 
segons les restriccions sanitàries vigents en aquell 
moment, entre les quals hi havia un bon nombre 
d’exdirectius i exjugadors del club d’èpoques ben 
diferents.  
 
El periodista Joan Poquí va ser l’encarregat de con-
duir l’esdeveniment, que va tenir una durada aproxi-
mada de noranta minuts, i en què l’autor va explicar 
el procés d’elaboració del llibre. 
 
Un dels moments més emotius va ser l’entrega de 
quatre llibres a persones molt significatives per al 

club: Josep Ferrer ‘Ferri’, incombustible ‘utiller’ des 
de l’any 1974; Ramon Martí, besnét d’un dels ger-
mans fundadors de l’entitat; Maria Calvo, viuda de 
l’expresident Pere Tomàs Mata, qui fou el màxim 
responsable del club en tres etapes; i Francesc 
Osuna, dissenyador de tots els elements del cente-
nari. 
 
Tothom qui vulgui adquirir un exemplar del llibre ho 
pot fer a la farmàcia de la Granada o al Racó del 
Celler Cooperatiu, per un preu de 20 euros, o bé 
contactant amb alguns dels membres de la comis-
sió organitzadora del centenari. 
 
El proper acte està previst que tingui lloc al juliol, 
durant la Festa Major, amb la presentació de la sa-
marreta del centenari, de l’himne del club i del pro-
grama d’actes definitiu, que es perllongarà fins al 
Sant Jordi de l’any 2022. 

Tot a punt per iniciar les pistes de pàdel 
El passat 26 d’abril es va aprovar a la Junta de Go-
vern local l’adjudicació de la construcció de la fase 
1 del projecte de construcció de dues pistes de pà-
del a la Granada. Aquestes s’ubicaran a la zona que 
hi ha just darrere del camp de futbol, i s’hi podrà 
accedir tant des de l’antiga carretera d’Igualada 
com des del carrer de la Teuleria. 
 
La fase 1 de les obres consta de la construcció de 
les dues pistes de pàdel, que funcionaran de forma 
totalment automatitzada, i també d’un vial per per-
metre-hi l’accés als usuaris. Està previst que les 
obres s’iniciïn properament, de manera que les pis-
tes entraran en servei al llarg dels pròxims mesos. 
 
D’altra banda, en un futur es preveu l’execució d’u-
na segona fase, en la qual s’adequarà l’entorn de 
les pistes creant un aparcament que permeti l’esta-
cionament de vehicles a la zona. 



 

 

Amb motiu de la celebració del centenari del Club de 
Futbol La Granada, en cada edició del butlletí munici-
pal publicarem un episodi de la història de l’entitat. 
 

El primer retorn: els anys trenta 
 
El 17 de juliol de 1934 apareix en premsa la primera 
notícia sobre el club des de la dècada anterior. El diari 
barceloní El Diluvio explica que hi ha hagut “partits de 
futbol” durant la Festa Major que s’ha celebrat el passat 
cap de setmana. En l’edició de tres dies després, apor-
ta més detalls i podem saber que s’ha inaugurat un 
camp de futbol perdent contra Les Cabanyes (1-2) i 
guanyant l’endemà un partit de veterans davant el Pla 
(3-0). Aquest camp és el de cal Martí, ubicat al costat 
de la masia on viu el president del club, en terrenys de 
la seva propietat. 
 
Com que ja tenim camp propi, entenem que els partits 
contra equips veïns deuen sovintejar. Tanmateix, el set-
manari vilafranquí Abril publica el 29 de setembre que 
“s’està organitzant activament el Torneig Copa La Ram-
bla” amb la presència de vuit equips modestos del 
Gran Penedès, sense que hi figuri el nostre.  
 
La informació esportiva d’Acció Catòlica de l’època, per 
la seva part, només fa referència a l’activitat de Vilafran-
ca, amb la qual cosa els equips comarcals en resulten 
absents. Així que l’altre partit documentat del 1934 el 
trobem al setmanari Baix Penedès: un empat contra un 
conjunt vendrellenc (2-2). 
 
A banda del nou terreny de joc, que es delimita amb 
una tanca de canyes, a la Granada tenim la novetat de 
les Escoles Francesc Macià, edifici que actualment co-
neixem com la Casa de Cultura. Les inaugura Lluís 
Companys, president de la Generalitat, en un acte que 
té lloc el diumenge 28 de gener a la tarda.  

Amb tot, considerem que el ressorgiment del club és al 
1934 i no abans perquè el mateix diari El Diluvio porta 
fent mencions de les dues festes majors anuals de la 
Granada des de l’any 1930 i en cap cas informa sobre 
partits de futbol i sí, per exemple, d’una cursa ciclista en 
l’àmbit estrictament esportiu. Tampoc La Veu de Catalu-
nya fa cap apreciació futbolística en un breu article so-
bre la Festa Major de 1933. 
 
Gràcies a El Diluvio i al setmanari Baix Penedès tenim 
constància que s’han disputat diversos amistosos du-
rant el primer semestre de 1935. Així, sabem que empa-
tem dos partits a casa contra un combinat sitgetà (4-4) i 
davant un altre del Vilafranca (2-2); i que en ambdós 
duels destaquen per part granadenca el porter Ramon 
Colomé i el mig centre Josep Pascual. A més, el 7 d’a-
bril perdem contra el reserva del Vilafranca per la míni-
ma i el 12 de maig ho fem per golejada davant la Joven-
tut Bisbalenca (8-0). 
 
Posteriorment, caiem a casa contra un equip mixt del 
Vendrell (3-5) i ens vengem de la Bisbalenca (3-2) en un 
duel on s’apunta que juguem “reforçats” amb jugadors 
d’altres equips. En canvi, perdem contra un altre equip 
del Baix Penedès, el Llorenç (0-1), en un enfrontament 
disputat ja en ple estiu, el 7 de juliol. 
 
Un mes abans, El Diluvio publica que els dies 9 i 10 de 
juny hi ha previstos dos partits amb motiu de les festes 
de Pasqua Granada, “disputándose una hermosa copa 
donada por el Ayuntamiento”. En els números posteri-
ors del diari no hi ha cap referència, així que ens que-
dem sense saber cap detall d’aquests duels.  
 
 

Fragment del llibre ‘Història del CF La Granada’ 
Roger Vives Font 
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Tot això passava abans... 
 
Crònica de la Parròquia de la Granada 
 
 
Donatius per les obres de la nova casa rectora 
 
Foren enviades unes cartes per la Festa Major de Sant Cristòfol a totes les cases de la parròquia, comuni-
cant el projecte i demanant ajuda econòmica i de treball. Però com que el dia 19 de juliol va fer una cala-
marsada espantosa, ja no es pogueren passar a recollir els donatius, puix hauria estat imperdonable i im-
prudent de fer-ho. No obstant, en aquesta data s’han rebut entre la Granada i Santa Fe unes 8.000 pesse-
tes que, sumades a les de la tómbola del 10 de juliol, passen de les 16.000 pessetes. 
 
 
 
Dilluns, 10 d’octubre de 1955 
 
S’han arreglat les principals goteres que vessaven sobre el menjador. Ja fa uns mesos que també fou re-
parat el terrat de sobre el pont, que rajava i podria les bigues sempre que plovia. 
 
 
 
Diumenge, 13 de novembre de 1955 
 
Solemnitat de la festa de la Minerva. Aquesta festa té origen molt recent. Una senyora anomenada Leonor 
Sanjosé visqué en el nostre poble durant la passada guerra. Acabada la guerra, pagà la imatge de la verge 
miraculosa i així començà la festa. Aquesta senyora cada any prepara l’altar amb les administradores per 
fer aquest dia molt especial i ben preparat. 
 
 
 
Dijous, 17 de novembre de 1955 
 
Es posa una emissora instal·lada al campanar connectada amb potentíssims altaveus. Foren gravats els 
cants dels cor parroquial amb cinta magnetofònica, havent-se pogut transmetre per l’emissora tantes vega-
des com ha convingut duran uns quants dies. La gent que no podia venir a missa podien posar la ràdio, 
com a novetat extraordinària i curiosa, seguint tots els actes del temple. A l’església de Santa Fe hi fou 
col·locat un receptor molt potent, que facilità l’assistència dels feligresos d’aquesta feligresia, que varen 
estar molt contents. 

 
 
 

 Continuarà al proper butlletí... 

Per Ramon Cuscó i Vallès 



 

 

CANVIS EN EL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE 
LA GENT GRAN 

 
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 Gra-
nada (quan la pandèmia ho permeti) serà els dilluns 
de 15 a 19 h. 

 
 

REOBERTURA DELS SERVEIS DE BARBERIA I 
DE PEDICURA 

 
El Casal de la Gent Gran de la Granada ha reobert 
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). 
 
 
El servei es realitzarà un cop cada 15 dies, de 3 a 7 
de la tarda. Podeu consultar-ne els horaris actualit-
zats 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 tova-

llola pròpia de casa. 
 
La resta de serveis del Casal de la Gent Gran roman-
dran suspesos fins a nou avis. 
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TALLER D’ART MURAL 
 
Des del #MovimentJove volem agrair a tots els i 
les joves que es van acostar a la plaça de la In-
dependència el passat 24 d'abril al matí a pintar 
el nou mural. L'objectiu final serà el d'omplir la 
resta de paret amb nous murals que, com 
aquest, estaran ideats amb les propostes que 
els joves del poble ens facin. 

PROPERES ACTIVITATS 
 
Seguim a l'espera de la millora de les restricci-
ons sanitàries per tal de poder tenir un final de 
primavera i un estiu amb més activitats que el de 
l'any passat. 
 
 

CONTACTEU AMB NOSALTRES! 
 
Com ja sabeu, ens trobareu a la sala del Movi-
ment Jove del Centre Cívic cada dilluns i dime-
cres de 16 a 20h.  
 
A més, recordeu que podeu contactar amb nos-
altres a través de telèfon i WhatsApp, al 628 26 
44 82, així com per Facebook i Instagram, a 
@dinamolagranada. 
 
Fins ben aviat! 

Més informació: CENTRE CÍVIC 

Horari: dilluns i dimecres, de 16 a 20h. 
Telèfon i WhatsApp: 628 26 44 82 (Oriol) 
Instagram: @dinamolagranada 

Més informació: CASAL DE LA GENT GRAN 

Carrer del Doctor Cuscó, 9 (Casa de cultura) 
Telèfon: 93 897 44 87 
Correu electrònic: gentgranlg@yahoo.es 



 

 

ELECCIÓ DE LA PUBILLA DEL PENEDÈS – ANY 1965 

 
Imatge superior: Salutació de cortesia per part de les autoritats i personal de l’organització 
envers totes i cadascuna de les diferents pubilles representants de gairebé tots els munici-
pis de l’Alt Penedès, al Saló de Plens de lAjuntament  de Vilafranca del Penedès  
 
Imatge inferior: Fotografia conjunta de totes les pubilles de gairebé tots els municipis de 
l’Alt Penedès, al Saló Teatre El Casal "la Principal" de Vilafranca del Penedès.  
 
Fotografies cedides per la familia Vendrell Montané.  


