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El caliu de la Granada 

Des de l’alcaldia 

Benvolguts granadencs i granadenques, 

 

No puc començar a escriure aquestes paraules sense donar les gràcies a tots els 

qui, un any més, heu fet possible la Festa Major i al comportament exemplar de 

tots els veïns i veïnes del poble. Moltes gràcies, de tot cor! 

 

L’any passat, tots pensàvem que enguany viuríem una Festa Major pràcticament 

igual a les anteriors a la pandèmia. No obstant, la realitat ha fet que, novament, 

aquesta edició s’hagi hagut d’adaptar a la normativa COVID, reduint i controlant 

aforaments, extremant tot tipus de precaucions i, fins i tot, emetent en directe gran 

part del actes perquè tots aquells qui no poguessin assistir-hi presencialment, tam-

bé gaudissin des de casa seva d’aquests dies de celebració. 

 

La COVID-19, malgrat tot el que està suposant, ha estat una oportunitat per replan-

tejar el model de Festa Major del nostre poble. L’entorn del centre cívic s’ha conso-

lidat com un espai obert i ampli on concentrar la celebració i, a la vegada, revitalit-

zar aquesta zona convertint-la en un punt de retrobament i lleure. 

 

Estic ben segur que tots aquells qui teniu un número de primaveres similar al meu, 

els qui en teniu unes quantes més o, fins i tot, aquells qui heu vist fotografies de 

festes majors antigues, aquesta Festa Major us ha evocat a aquelles celebracions 

del passat on tot el poble es reunia i, durant uns dies, el retrobament entre veïns i 

familiars era el vertader motiu de celebració. En el meu cas, aquest record m’ha 

portat a aquelles acollidores festes majors de joventut, on gairebé només hi havia 

els veïns del poble, però on el caliu i l’alegria es feien ressò convertint aquelles hu-

mils celebracions en vertaders dies de felicitat i il·lusió. 

 

Atentament, 

 

 

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. 

 

DIADA NACIONAL 
11 de setembre 

 

FESTA DEL MOST 
Segona setmana d’octubre 

 
 

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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Subvenció de 31.000 € per a diver-

ses millores al Centre Cívic 

La recollida de voluminosos té lloc el quart dissabte 
de cada mes. S’han de deixar el divendres a la nit i 
cal trucar prèviament a l’Ajuntament (93 897 40 25). 

Arran de l'augment de casos d'incivisme que viu el 
poble en les darreres setmanes, l'Ajuntament de la 
Granada ha decidit contractar una empresa de vigi-
lància nocturna. 
 
L’empresa efectuarà les tasques de vigilància tots 
els divendres i dissabtes, de les 11 de la nit a les 6 
de la matinada. El servei es va iniciar el passat dia 6 
d’agost. 

Nou servei de vigilància nocturn els 

caps de setmana 

La Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajunta-
ment de la Granada una subvenció de 31.000 € per 
destinar a diverses millores al Centre Cívic. 
 
Aquests diners aniran destinats a la instal·lació d’un 
projector i una pantalla a l’auditori, cosa que perme-
trà ampliar el ventall d’actes que s’hi duen a terme. 
També es finançarà una plataforma sobreelevada 
perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin 
accedir a l’escenari. Finalment, també cobrirà el cost 
de climatització de la Sala 1 d’Octubre. 

El diumenge 19 de setembre se celebrarà al camp 
de futbol una trobada d’exjugadors i exjugadores del 
CF La Granada, emmarcada en els actes comme-
moratius del centenari del club. 
 
La jornada començarà a les 10 del matí amb la dis-
puta de partits d'exjugadors i exjugadores dels 
equips sèniors del club. Posteriorment, tindrà lloc un 
dinar amb participants i acompanyants. 
 
Per inscriure’s a l’acte, cal fer un ingrés de 10 € 
abans del 26 d'agost, mitjançant Bizum al telèfon 
626 10 68 53 o per transferència al compte ES57 
0081 1607 0900 0108 5912, indicant  nom i cognom. 
 
Trobareu tota la informació sobre aquest acte als 
canals oficials del Club de Futbol la Granada a les 
xarxes socials. 

Trobada d’exjugadors del CF La Gra-

nada el proper 19 de setembre 

Instal·lats pilons de seguretat al car-

rer de l’Estació 

 

L’oficina de correus canvia d’ubica-

ció i serà a la Casa de Cultura 

Per tal de millorar la qualitat del servei i l’atenció al 
ciutadà, l’oficina de correus de la Granada ha canvi-
at d’ubicació. Des del passat dilluns 2 d’agost, la 
podreu trobar a la Casa de Cultura, a l’entrada a mà 
dreta. L’horari segueix sent el mateix: de dilluns a 
divendres, de tres quarts d’una del migdia a tres 
quarts de dues. 

El tram inicial del carrer de l’Estació compta, des de 
fa unes setmanes, amb uns nous pilons de segure-
tat, que s’han instal·lat al tram que fa cantonada amb 
la rambla d'Antoni Gaudí per evitar entrades i sorti-
des efectuades incorrectament en aquest carrer. 
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Recordeu que teniu a la vostra disposició a les ofici-
nes 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.  
 
Tots aquells qui, al llarg del 2021, facin ús un mínim 
de 12 vegades de la deixalleria de Vilafranca, tindran 
dret a una bonificació en la taxa d'escombraries. El 
personal de la deixalleria segellarà la targeta acredi-
tativa cada cop que feu ús de les instal·lacions.  

Bonificació del 9% de la taxa d’es-

combraries 

La trobada de cotxes americans 

compta amb desenes de participants 

Després d’un any d’aturada obligada a causa de la 
pandèmia, enguany es va  tornar a celebrar la troba-
da de cotxes americans, organitzada pel bar Tram 
Central i emmarcada en els actes de la Festa Major. 
 
L’acte, que va comptar amb la presència de dese-
nes de vehicles aparcats al carrer de l’Estació i a 
l’esplanada del Celler Cooperatiu, va reunir també 
molts curiosos del món del motor. La jornada va 
acabar amb un concert del grup Bards de Trunyó i 
amb un dinar popular davant de la Societat El Casal. 

El periodista granadenc Roger Vives es va endur el 
passat mes de maig cap a casa seva  la rèplica de la 
copa de la Champions League després de guanyar 
el Champions Quiz, el concurs d’Esport3 que avalua-
va el coneixement sobre qüestions reglamentàries i 
d'història del futbol dels diversos participants. 
 
Vives va guanyar la final amb una resultat de 8 a 2. El 
darrer programa es va dedicar íntegrament a finals 
de la Champions, motiu pel qual van haver de de-
mostrar els seus coneixements històrics i fer valdre la 
seva memòria. Va consistir en deu proves, la darrera 
de les quals era un joc obert de tres minuts de pre-
guntes en el qual va aconseguir els últims tres gols. 
 
Després de superar dues fases de selecció, al febrer 
es van iniciar les eliminatòries de vuitens de final ja 
emeses per televisió i en què cada un dels setze 
participants classificats vestia la samarreta d'un dels 
equips de la competició real. En el cas de Roger 
Vives, ha estat representant l'Atalanta.  

Roger Vives guanya el concurs 

"Champions Quiz" d'Esport3 

Aquest passat mes de juliol s’ha iniciat el procés de 
digitalització de l’arxiu audiovisual de La Granada 
Televisió, consistent en més de 400 cintes en diver-
sos formats (principalment VHS i mini DV) gràcies a 
una partida pressupostària destinada per part de 
l’Ajuntament de la Granada amb aquest objectiu. Es 
preveu que els treballs acabin durant la tardor. 
 
Amb imatges des de mitjans dels anys 80, l’arxiu 
audiovisual de la televisió municipal del poble és una 
autèntica joia que conté la memòria de generacions 
de granadencs i granadenques. Amb aquesta inicia-
tiva, es vol no només preservar tot aquest patrimoni 
de valor històric incalculable, sinó que també en faci-
litarà la divulgació i l’accés a tots aquells veïns que 
ho desitgin. 

La Granada Televisió digitalitza tot 

l’arxiu audiovisual  

Nova aplicació per controlar l’afora-

ment de la piscina en temps real  

El passat 18 de juny va obrir les portes un any més la 
piscina municipal de la Granada, així com el servei 
de bar, que enguany torna a estar operatiu. 
 
Com a novetat, i per millorar la seguretat en aquest 
temps de pandèmia, l’Ajuntament de la Granada ha 
posat a disposició de tota la ciutadania una pàgina 
web per consultar en temps real l’aforament de la 
piscina. Es pot trobar a https://recintes.cat/lagranada 
i també a la pàgina web i a l’aplicació mòbil de la 
Granada. 
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URBANISME  

El nou pavelló comença a caminar 
El ple de l’Ajuntament de la Granada del passat dia 
29 de juliol va servir per aprovar per unanimitat les 
bases per la redacció del projecte d'un nou pavelló 
polivalent al poble. D'aquesta manera, s'inicien de 
forma oficial tots els tràmits per fer realitat la cons-
trucció d’aquest nou equipament esportiu, amb l’ob-
jectiu que pugui ser realitat en el termini de temps 
més curt possible per tal que veïns i entitats en pu-
guin gaudir. 
 
La ubicació d'aquesta nova infraestructura es preveu 
que sigui a l'espai comprès entre l'actual Centre Cívic 
i el passatge de Mercè Rodoreda (en l’espai que es 
pot veure a la fotografia adjunta). Després de diver-
sos estudis realitzats per la Diputació de Barcelona i 
d'arquitectes especialistes externs, s’ha posat de 
manifest que aquesta és l'única ubicació disponible 
de titularitat municipal en la qual és factible instal·lar 
el nou pavelló. 
 
La futura construcció d’aquest nou equipament en 
aquest espai permetrà consolidar tots els equipa-
ments esportius del poble en un mateix enclavament, 
ja que convergiran a pocs metres la piscina munici-
pal, el camp de futbol, les barres de cal·listènia, el 
recentment estrenat skate park i les noves pistes de 
pàdel, que està previst que entrin en servei d’aquí 
ben pocs dies. 

La construcció d’un pavelló polivalent a la Granada 
ha estat llargament reivindicada per moltes entitats 
esportives del municipi, en especial per tots els 
membres del club de patinatge artístic, que veien 
com amb l’actual pista poliesportiva se’ls feia difícil la 
pràctica en condicions d’aquest esport. 
 
Amb aquesta actuació, es donarà resposta a les de-
mandes de tots aquests col·lectius. A més, es preveu 
que el fet de disposar d’aquest nou equipament in-
centivi l’aparició de noves iniciatives de caràcter es-
portiu i lúdic al poble que puguin fer ús d’aquest pa-
velló polivalent. 

Les pistes de pàdel, a punt d’acabar 
La inauguració de les pistes de pàdel és imminent. 
Després d’unes quantes setmanes d’obres, al llarg 
d’aquest mes d’agost està previst que finalitzin els 
treballs de construcció d’aquest nou equipament, 
que constarà de dues pistes de pàdel i l’adequació 
de l’entorn i que permetrà ampliar l’oferta esportiva 
que actualment s’ofereix a la Granada. Estan situa-
des just darrere del camp de futbol, i l’accés serà 
tant pel carrer de la Teuleria com per la carretera d’I-
gualada. En un futur, també està prevista l’arranja-
ment de la zona annexa per crear una zona d’apar-
cament de vehicles. 

El funcionament de les pistes de pàdel serà comple-
tament automàtic. Actualment, s’està treballant en 
l’elaboració d’una plataforma web que permeti reser-
var hora i efectuar el pagament per accedir a l’equi-
pament, al qual tindran prioritat d’accés els veïns de 
la Granada. 
 
Està previst que aquest nou equipament obri al pú-
blic al llarg de les properes setmanes. Un cop s’a-
propi la data d’obertura, s’informarà pels canals ofici-
als del consistori del funcionament de les pistes i de 
les tarifes d’accés. 
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La Granada compta des de fa unes setmanes amb 
un nou parc infantil. La nova instal·lació, ubicada a 
l’entorn del Centre Cívic i que consta d'una tirolina, 
un gronxador i una zona multijoc, ha estat un èxit 
absolut de públic, amb una gran afluència de famíli-
es que el gaudeixen durant els matins i les tardes, i 
ha servit per dinamitzar la zona, creant un nou punt 
de trobada per als veïns del poble. 
 
Les instal·lacions del parc estan elaborades amb 
fusta de robínia artesanal, tallades a mà respectant 
la forma original dels troncs. Aquest fet aporta al 
parc una personalitat única, a més de valors soste-
nibles que els pares, mares i acompanyants poden 
transmetre als nens i nenes perquè entenguin la 
singularitat de l’espai i les seves característiques de 
respecte al medi ambient.  

Aquest mes passat s’han instal·lat nous punts de 
llum a la zona per tal de millorar la il·luminació tant 
de l’àrea de joc com de l’skate park. Properament, 
s’acabarà d’arranjar tota la zona, separant el parc 
infantil de l’aparcament de vehicles que hi ha adja-
cent i també s’adequarà la zona més propera a la 
carretera. 
 
Amb aquest nou equipament, es dota l’entorn del 
Centre Cívic d’una àrea adequada per als infants i 
es complementa l’oferta lúdica de tota la zona, a la 
qual fins ara hi mancaven espais per al joc dels més 
petits del poble. 
 
Fem una crida a fer servir aquest nou equipament 
amb cura i respecte i a mantenir l’entorn net, per tal 
que tothom el pugui gaudir com mereix. 

Gran èxit del nou parc infantil 

Les obres de la nova Escola Jacint Verdaguer ja 
han començat. Després de molts anys de feina dels 
diferents consistoris i de totes les forces polítiques, 
la maquinària ja està treballant al terreny que acolli-
rà el nou centre educatiu, situat darrere l’escola ac-
tual. Actualment, ja s’han iniciat els treballs de fona-
mentació del nou edifici. 

Està previst que el termini d’execució de les obres 
sigui d’uns 16 mesos. A més, es volen aprofitar 
aquests mesos d’estiu per avançar les feines que 
puguin causar més molèsties durant el curs, com el 
moviment de terres i el pas de maquinària pesant. 
Igualment, un cop començat el curs escolar, es tre-
ballarà per minimitzar les molèsties a l’entorn. 

Comencen les obres de l’escola nova 
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EL CIVISME PROMÈS 

El carrer de l’Estació és el carrer principal de la Gra-

nada. A mesura que avances, et trobes un desguàs 

al mig del carrer, un taller de vehicles amb vidres 

trencats, rodes punxades, seients de cotxes a la 

vorera… Són també especialistes en corredisses, 

trompos i BMW’s. No podem permetre tant desordre 

i que l’equip de govern no faci res! Ens havien dit 

que quan governen estan "més tranquil·lets" però 

sembla ser que no és veritat. L'Entesa havia fet reu-

nions per escoltar els veïns, també amb mediadors.  

Sembla que les càmeres de lectors de matrícules no 

funcionin, doncs no es comenta res. Potser s’han 

equivocat implementant-les? 

També a molts punts de contenidors repartits pel 

poble hi trobem deixalles a tothora: matalassos, mo-

bles, i també es detecten molts veïns que no fan la 

recollida selectiva. Cal potser una divulgació de fer-

ho bé… Sempre diuen que estan redactant les orde-

nances de civisme, però mai arriben; ni un projecte, 

tot i que per part de l'Entesa ens hem ofert per tre-

ballar-hi conjuntament. Us recordem que ja estem a 

l’equador de la legislatura. 

El passat 11 de juliol hi havia 25 casos positius al 

municipi i, a data 19 de juliol, 40 positius de COVID-

19. Això implica moltes famílies confinades, grups 

de casals d’estiu, no poder anar de colònies, etc. 

I de la Festa Major, sobretot felicitem la pregonera, 

l’Olga Colom, per fer del seu pregó un acte lúdic i 

participatiu. Un encert el tast de vins al Celler i la 

cloenda amb la Suu, que es va saber reaccionar 

ràpidament per tal de trobar una solució al concert 

de fi de festa. 

La piscina, la piscina tan esperada i tots els proble-

mes que hi ha hagut a nivell humà i de gestió… es-

perem tenir un estiu refrescant i notable. 

Des de l’Entesa reivindiquem el centre de dia, cele-

brem que comenci a caminar el pavelló esportiu i, 

sobretot, que no sigui a la pista esportiva.  

No entenem parcs lúdics infantils posats amb calça-

dor, i pistes de pàdel que passin per davant de tot 

això.  

Entesa - Acord Municipal 

Benvolguts granadencs i granadenques, 
 
Un cop havent gaudit de la nostra Festa Major, cal 
tornar a reprendre el ventall de projectes d’aquest 
equip de govern. 
 
La construcció de la nova escola avança amb pas 
ferm, les pistes de pàdel ja estan a punt per estrenar-
se, el pavelló, per fi, després de tants i tants anys 
serà una realitat, també, en aquesta legislatura. Final-
ment, ben aviat es durà a terme l’inici de les obres de 
la reurbanització del Castell. 
 
De la mateixa manera, estem molt il·lusionats de veu-
re la gran rebuda que ha tingut el nou parc ubicat al 
costat del Centre Cívic. 
 
Amb l’estiu, també s’han agreujat els problemes d’in-
civisme, i és per això que aquest ajuntament està 
treballant amb tots els mecanismes legals per poder-
hi fer front. 
 
Tots sabem de la greu problemàtica d’inseguretat 
que arrossega el nostre poble des de fa més de vint 
anys. Per això, aquest equip de govern no ha parat 
de realitzar accions per fer extensiva la problemàtica 

a totes les administracions i estaments. Es va proce-
dir a fer una recollida de signatures amb les corres-
ponents mocions aprovades en el ple extraordinari 
del setembre de 2020, em instal·lat càmeres lectores 
de matrícules per tal de reduir els índexs de delin-
qüència del nostre poble, hem instal·lat pilons en al-
guns punts per aconseguir una millor seguretat viària 
i, finalment, durant aquest més d’agost, l’Ajuntament 
ha contractat un servei de vigilància nocturna les nits 
de divendres i dissabte per continuar reduint la inse-
guretat i l’incivisme al nostre poble. 
 
Som conscients que ens trobem davant d’un greu 
problema, per això, fem una crida a la unitat de totes 
les forces polítiques. Ara més que mai és l’hora d’a-
nar tots a l’una per acabar amb aquesta greu proble-
màtica. Tots estem d’acord que volem un poble cívic 
i segur, doncs treballem-hi i fem-ho possible entre 
tots. 
 

Junts per la Granada 

CRIDA A LA UNITAT CONTRA LA INSEGURETAT I L’INCIVISME 
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L ’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS  

EL CANVI CLIMÀTIC ÉS UN FET 

Tots tenim present, que el canvi climàtic ja és un fet 
real que afecta tot món, amb processos climàtics 
extrems que afecten el nostre ecosistema i el nostre 
planeta. 
 
Per aquest motiu, ens hem de conscienciar que la 
nostra aportació per mitigar aquesta anomalia plane-
tària és essencial en tots els sentits. 
 
L'Ajuntament treballa contra el canvi climàtic amb 
actuacions per fomentar el bon reciclatge o facilitar 
als particulars la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
per l'autoconsum elèctric, o també amb la bonificació 
de la taxa d'escombraries per l'ús de la deixalleria de 
Vilafranca, mitjançant la targeta que es pot sol·licitar a 
les oficines del consistori. 
 
Ben aviat vindran altres actuacions, com la previsió 
de la instal·lació al nostre municipi d'un punt de recàr-
rega per vehicles elèctrics, que ha de fomentar l'ús de 
vehicles no contaminants als nostres carrers. 
 
Però un punt molt important que estem treballant és 
el fet de la demanda que realitza la Unió Europea en 
l'assoliment per part de tots els municipis fins a l'any 
2030 en la reducció de deixalles que es generen i 

arriben als contenidors de rebuig, potenciant i elevant 
els percentatges en les línies de més generació com 
són els plàstics i paper, cartró i derivats i l'orgànica. 
 
Aquest treball ens portarà a un canvi radical en el 
sistema de recollida a la Granada, amb el sistema de 
contenidors tancats, que es treballarà aquesta tardor 
amb totes les forces polítiques per fer un planteja-
ment i treball per a la seva implantació. 
 
Però cal una implicació de la ciutadania en el bon 
reciclatge i en la lluita contra l'incivisme que veiem 
cada dia als nostres carrers i en els nostres conteni-
dors, que requerirà sancions per a qui no realitzi cor-
rectament aquesta necessitat comuna que necessita 
el nostre medi ambient, el nostre municipi i, essenci-
alment, pel futur del nostre planeta. 
 
Recicla bé! 
 
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 

 EQUIP DE GOVERN 

 REGIDORS A L’OPOSICIÓ 

Joan Amat i Domènech 

Roser Marrugat i Via 

Xavier Ciércoles i Llusià 

Gemma Casañas i Rodas 

Fèlix Salat i Sánchez 
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ESPAI MÈDIC  

COVID-19: seguim en guàrdia! 
La vacunació contra la COVID-19 té com a finalitat 
arribar a la immunitat de grup, fonamental per mini-
mitzar els efectes de la pandèmia; quan una part de 
la població ja té els anticossos proporcionats per la 
vacuna, el virus queda bloquejat, baixa la seva pro-
pagació i els contagis es redueixen fins a un nom-
bre residual.  
 
Avui en dia, la vacuna contra la COVID-19 és la prin-
cipal eina per fer front a la pandèmia, sense oblidar 
mesures com ara la distància de seguretat, la renta-
da de mans, la mascareta i la ventilació d’espais 
tancats. 
 
L’objectiu de la campanya de vacunació és arribar a 
tota la ciutadania amb la finalitat de protegir-la i im-
munitzar-la contra la COVID-19. En funció del risc 
d’agafar i transmetre la COVID-19 o de l’impacte 
econòmic que tenen dins la societat es prioritzen 
determinats col·lectius a l’hora de vacunar-los. 
 
Vacuna’t per formar part de la solució! 
 
 
Com puc demanar hora per vacunar-me? 
 
Si et vols vacunar, pots reservar dia, hora i lloc a la 
pàgina web vacunacovid.catsalut.gencat.cat. Si ho 
necessites, també pots modificar la teva cita de va-
cunació. Tingues en compte que, en cas que ne-
cessitis una segona dosi de la vacuna, te l’hauran 
d’administrar al mateix punt de vacunació on et po-
sin la primera dosi. 

Quins col·lectius es poden vacunar? 
 
Actualment, es poden vacunar totes les persones 
que tenen 12 anys o més, és a dir, tothom qui hagi 
nascut l’any 2009 o abans. 
 
Les persones nascudes entre els anys 2006 i 2009 
hauran de venir acompanyades del seu pare, mare 
o tutor legal el dia de la vacunació. 
 
 
Si he passat la COVID-19 em vacunaran? 
 
Si has patit la COVID-19 i tens 65 anys o menys, 
hauràs de vacunar-te amb una única dosi de la va-
cuna, sis mesos després d’haver estat un cas posi-
tiu de COVID-19. 
 
Si has patit la COVID-19 entre la primera i la segona 
dosi de la vacuna, se t’administrarà la segona dosi 
sis mesos després d’haver estat un cas positiu. 
 
Si tens més de 65 anys i has patit la COVID-19, hau-
ràs de vacunar-te amb dues dosis, després de la 
recuperació completa o en finalitzar l’aïllament. 
 
 
Com es fa la convocatòria per a la segona dosi? 
 
Rebreu un missatge SMS al vostre telèfon mòbil 
indicant el dia i l’hora de la vacunació. Si no us va 
bé, podeu modificar la cita a la pàgina web vacuna-
covid.catsalut.gencat.cat. 
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SOCIETAT  

Cuidar el poble és feina de tothom 
Malauradament, dia sí dia també ens trobem pels 
nostres carrers i places diferents episodis d’incivis-
me que perjudiquen la qualitat de vida de tots els 
veïns i veïnes de la Granada. 
 
Brossa fora dels contenidors, deixalles llençades als 
Pujols, cotxes que circulen a gran velocitat pels car-
rers del poble i que cometen imprudències manifes-
tes, pintades en equipaments municipals, excre-
ments de gossos a les voreres, etc. Són només al-
guns dels exemples de comportaments incívics  i 
egoistes d’alguns veïns i que paguem entre tots. 
 
Sembla mentida que, en ple segle XXI, en una 
emergència climàtica global, encara calgui repetir 
que cal que tots tinguem un comportament respon-
sable amb el medi ambient. Dia a dia veiem casos a 
les notícies dels efectes devastadors que està tenint 
el canvi climàtic arreu del món. Cal que corregim la 
nostra actitud diària; si no, allò que ara sembla llu-
nyà ens ho trobarem a les portes de casa i ho pati-
rem en la nostra pell més aviat del que creiem. 

Els comportaments incívics no només perjudiquen 
el medi ambient, sinó també les nostres butxaques. 
Perquè ni la brossa abandonada fora dels conteni-
dors es recull sola, ni les pintades es netegen soles, 
ni els bancs trencats es canvien sols. Així, els ser-
veis de neteja i la brigada de l’Ajuntament s’han 
d’encarregar de coses que no els pertoquen, redu-
int així el temps de dedicació a les altres tasques 
que tenen destinades. 
 
És per això que és feina de tots cuidar el nostre po-
ble i, per extensió, el planeta. Cal que el nostre 
comportament sigui exemplar i que denunciem les 
actituds incíviques pels mitjans que tenim al nostre 
abast. Només d’aquesta manera aconseguirem 
guanyar en qualitat de vida i fer de la Granada 
aquell poble que tots desitgem. 

Nou protocol de retirada de vehicles 
Darrerament, l’existència de vehicles abandonats a 
la via pública ha causat malestar als veïns del poble 
per les incomoditats que generen. Per tal de donar 
solució a aquesta problemàtica, l’Ajuntament de la 
Granada ha estat treballant intensament en un nou 
procediment per poder retirar aquests vehicles dels 
carrers en un termini de temps més curt que l’actu-
al, però respectant alhora els drets dels ciutadans. 
 
L’Ajuntament té a les seves mans un procediment 
administratiu que s’allarga fins a tres mesos. Aquest 
consisteix en enganxar una etiqueta als vehicles 
abandonats, alertant-los que seran retirats de la via 
pública en el període establert si no es procedeix al 
seu moviment. La problemàtica d’aquest procedi-
ment recau en què, si els vehicles en aquest temps 
són moguts, legalment el comptador torna a co-
mençar des de zero i es torna a iniciar el període de 
tres mensualitats. 

Per això, darrerament s’ha estat en cerca d’una so-
lució que, finalment, s’ha aconseguit. Així, s’ha con-
tactat amb una empresa privada que ofereix la reti-
rada amb grua d’aquests vehicles dels carrers del 
municipi sense cap mena de cost per al consistori i 
la cessió d’un espai que funcioni com a dipòsit de 
vehicles per tal que el procediment administratiu 
que realitza l’Ajuntament es dugui a terme a les se-
ves instal·lacions. D’aquesta manera, s’aconseguei-
xen evitar les conductes inadequades i les picares-
ques que dificulten la retirada d’aquests vehicles i 
permetrà reduir la molesta presència d’aquests als 
nostres carrers. 
 
Així doncs, mitjançant la signatura d’aquest conveni 
entre l’Ajuntament i l’empresa, la Granada disposa 
d’aquest nou protocol per a la retirada dels vehicles 
abandonats que tenen prohibit restar estacionats a 
la via pública. 
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GRANADENCS PEL MÓN  

Des de Filadèlfia: Carla Domènech 
Hola, la Granada! Soc la Carla Domènech Ca-
nals, tinc 26 anys i porto un any vivint als Es-
tats Units, on estic estudiant un màster. 
   
Ja fa uns quants anys que visc fora de Catalunya. Al 
2017, vaig marxar a treballar a Madrid en l’àmbit de 
la consultoria estratègica. Sempre he estat una per-
sona molt curiosa, amb ganes d’aprendre i conèixer 
noves cultures, i gràcies a la consultoria vaig tenir 
l’oportunitat de treballar en diferents sectors i paï-
sos. Va ser durant aquell temps que vaig decidir 
que volia seguir formant-me estudiant un MBA 
(Màster en Administració d’Empreses) i que volia 
cursar-lo als Estats Units, ja que tenen un estil d’en-
senyament diferent al nostre que m’ajudaria a millo-
rar punts molt importants per a mi, com són la co-
municació i el lideratge.  
 
La decisió de marxar no va ser fàcil, ja que era en-
mig de l’epidèmia de COVID-19, no sabia si acon-
seguiria visat ni com seria l’experiència de cursar 
una bona part del màster en línia. Però vaig decidir 
assumir el risc i marxar, i estic molt contenta amb la 
decisió. Ja fa un any que visc a Filadèlfia, i estic 
estudiant l’MBA i un Màster en Estudis Internacio-
nals a Wharton, a la Universitat de Pennsilvània 
(coneguda com a UPenn). 
 
Filadèlfia –o Philly, com l’anomenen aquí– està situ-
ada a Pennsilvània, al nord-est dels Estats units, i 
queda a mig camí entre Nova York i Washington 
DC. És una de les ciutats més antigues dels Estats 
Units, i té gran importància en la història ja que va 
ser aquí on, el 4 de juliol de 1776, es va signar la 
Declaració d’Independència. M’agrada la ciutat i 
crec que és perfecta per a viure-hi com a estudiant. 
És molt més tranquil·la que Nova York, però amb 
moltes oportunitats i activitats a fer durant el dia a 
dia. 
 
Ha sigut un any interessant per a viure als Estats 
Units. Les eleccions van ser un moment de molta 
tensió a tot el país, i Pennsilvània va ser justament 
l’estat que va fer moure la balança donant la victòria 
a Joe Biden, però ningú tenia gaire clar quin seria el 
resultat d’aquestes eleccions ja que el país està 
molt dividit. 
 
Durant aquest any, també hi ha hagut molts movi-
ments per a la igualtat, com pot ser el “Black lives 
matter”. La inclusió i la diversitat són temes que 
aquí als Estats Units són molt presents en el dia a 
dia, ja que hi continua havent molta discriminació 
contra els afroamericans i la gent d’origen asiàtic. 
Això m’ha fet reflexionar molt sobre com ens com-
portem a Espanya en aquests temes, ja que moltes 

coses que diem i estan acceptades a Espanya, aquí 
es podrien considerar racistes.  
 
Una de les coses que m’agraden més d’estar estu-
diant aquí és la diversitat que tenim en el màster i la 
possibilitat d’aprendre de gent de perfils molt dife-
rents. Som un total de 900 estudiants per curs 
(considerant els dos cursos que dura el màster, és 
pràcticament tota la població de la Granada!) i hi ha 
gent d’arreu del món, amb experiències molt diver-
ses i ganes de compartir amb tothom. L’experiència 
d’estudiar als Estats Units és molt diferent a Espa-
nya; les classes es basen en debats entre els estu-
diants, en aprendre els uns dels altres. I una gran 
part de l’experiència és fora de les classes, involu-
crant-te en clubs i fer networking amb professionals 
i companys, cosa que no havia vist gaire a Espa-
nya.  
 
L’experiència fins ara ha sigut fantàstica però trobo 
a faltar la Granada, la família i els amics d’aquí. La 
Granada sempre serà casa, estant fora aprecio molt 
més tenir les vinyes a tocar, els paisatges del Pene-
dès i la possibilitat de tenir platja i muntanya ben a 
prop.  
 
Fins aviat! 
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EL BATEC DEL POBLE  

El casal d’estiu ha tornat un any més 

Benvolguts col·laboradors, participants, voluntaris, 
amics… Aquestes línies són per anunciar els motius 
que ens van portar a la suspensió de la 8a cursa i 
caminada nocturna solidàries del passat 24 de juliol. 
 
Com us podeu imaginar, la decisió no va ser gens 
fàcil, però no tenia sentit enfrontar-nos a un cúmul 
de circumstàncies que ens depassen i que haurien 
suposat un risc en l’organització de la cursa. Baixes 
per COVID-19, risc de contagis, manca de voluntari-
at per por a assumir riscos… ens posaven davant 
d’un escenari que distava molt de ser l’idoni. 
 
Ens comprometem a retornar l’import de les vostres 
aportacions, així com de les inscripcions que ja 
s’havien realitzat. 
 
Esperem que entengueu la nostra decisió i ens em-
placem tots i totes a organitzar la cursa de l’any vi-

nent en unes circumstàncies més favorables. 
 
Us demanem disculpes i us agraïm la confiança que 
ens heu donat. 

Solidaris La Granada 

Suspesa la 8a cursa solidària nocturna 

Aquest 2021, el casal d'estiu de la Granada ha 
comptat amb la participació de més d'un centenar 
d'infants i joves d'entre 3 i 16 anys, en una segona 
edició marcada per la COVID-19.  
 
Com cada any, el casal s'ha dut a terme a l'escola 
Jacint Verdaguer, però també a la Casa de Cultura 
que ens ha ofert un espai per al grup de joves. I 
sense oblidar la piscina, la pista i les places i car-
rers de la Granada, que s'han convertit en espais de 
joc i diversió. 
 
L'aparent normalitat de l'inici del casal es va veure 
afectada per la realitat de la pandèmia, obligant, 
per exemple, a anul·lar la tradicional gimcana de 
Festa Major i a modificar la planificació inicial. Tot i 
així, els infants i joves van poder gaudir d'un mes 
amb activitats, piscina, jocs i sortides, acompanyats 

per l'equip de monitors. A més, aquest any s'han 
pogut recuperar les excursions i, tot i les dificultats i 
les restriccions, s'han pogut fer activitats com l'a-
campada a Guardiola de Font-rubí, sortides amb 
bici i, fins i tot, excursions al Tibidabo, al Planeta 
Màgic i a Navarcles, en les quals vam poder allibe-
rar l'adrenalina acumulada durant els últims mesos. 
Ha estat un mes de convivència, d'emocions a flor 
de pell i d'experiències que esperem que no s'obli-
din.  
 
Des de l'equip de monitors i monitores estem molt 
agraïts per la confiança de les famílies i satisfets 
d'haver pogut gaudir amb els infants i joves d'un 
juliol diferent. Confiem en tornar a veure'ns l'any vi-
nent i seguir amb un casal encara millor. 
 

Equip de monitors i monitores del casal d’estiu 
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Un any més, una Festa Major diferent  
Ja fa gairebé un any i mig que un virus ha capgirat 
les nostres vides. Ens hem hagut d’adaptar a mol-
tes situacions que, fins fa ben poc, ens haurien 
semblat del tot inversemblants: no poder sortir de 
casa durant la nit, que els bars i restaurants esti-
guessin tancats, haver de dur mascareta pel car-
rer… Un conjunt de mesures dures, però indispen-
sables per lluitar contra la COVID-19. 
 
Així i tot, a la Granada tenim clar que, més d’hora 
que tard, aconseguirem derrotar el virus. I és per 
això que, tant l’any passat com aquest 2021 hem 
decidit celebrar la festa gran del poble, la nostra 
estimada Festa Major. Perquè la cultura és un bé de 
primera necessitat que cal que preservem, especial-
ment, en els moments més complicats. 
 
Un any més, la majoria dels actes van tenir lloc a 
l’esplanada del costat del Centre Cívic, un espai 
obert i ampli per poder mantenir en tot moment la 
distància de seguretat. A més, també era obligatori 
l’ús de la mascareta, per minimitzar qualsevol situa-
ció de risc. Durant els quatre dies de la festa hi va 
haver servei de barra gestionat per l’entitat Solidaris 
La Granada, en el qual els beneficis anaven desti-
nats als diferents projectes solidaris que duu a ter-
me l’associació. 

Els actes de la Festa Major van començar el dijous 
8 de juliol, amb la ja tradicional pedalada popular 
pels carrers del poble. Enguany, mig centenar de 
ciclistes van fer un recorregut d’una hora amb inici i 
final al Centre Cívic. Seguidament, es va disputar al 
camp de futbol la final del XII Torneig de Futbol 7, 
que es va tornar a celebrar després d’un any d’atu-
rada obligada. 
 
L’acte que tradicionalment marca l’obertura de la 
festa és el pregó. Enguany, la granadenca que va 
tenir el privilegi i l’honor de pronunciar-lo va ser l’Ol-
ga Colom i Vives. Química de professió, és especi-
alment coneguda gràcies al patinatge artístic, es-
port que ha practicat durant molts anys i que va pro-
moure per tal d’introduir-lo en les activitats extraes-
colars de l’escola als anys 1997-98. 

El pregó va ser molt participatiu i dinàmic, i va 
comptar amb la col·laboració de moltes persones. A 
més, va dur a terme un petit concurs per posar a 
prova els veïns i conèixer diferents curiositats del 
poble. 

El pregó va ser el primer dels molts actes retrans-
mesos en directe pel canal de YouTube de La Gra-
nada Televisió, en un esforç per fer arribar la festa a 
tots aquells qui havien de passar aquests dies con-
finats a casa a causa de la pandèmia, però també 
als granadencs que viuen lluny del poble. 
 
Després del pregó va arribar el moment de pujar el 
Ruc al campanar. Com que les circumstàncies im-
pedien dur-ho a terme a la plaça de l’Església, la 
Colla del Ruc va preparar una recreació de la Puja-
da del Ruc a la mateixa esplanada del Centre Cívic, 
que va comptar amb tots els elements icònics d’a-
quest acte tan tradicional. Mitja hora de llum, foc i 
pirotècnia que posa la pell de gallina a tothom qui el 
viu any rere any i que aquesta vegada, no va ser 
diferent. 
 
La jornada de divendres va acabar amb el castell de 
focs i amb un espectacle d’improvisació, en el qual 
els actors aprofitaven una sèrie de frases escrites 
pels mateixos espectadors per introduir-les al guió 
de l’obra i modular-la segons el contingut que llegi-
en en els papers. Com no podia ser d’altra manera, 
en van sortir unes històries totalment surrealistes. 
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La tronada i el repic de campanes des de l’Església 
de Sant Cristòfol van donar inici al dissabte de Fes-
ta Major, el matí del qual va estar ple d’activitats per 
als més petits: un taller de bombolles gegants, pas-
seigs amb ruc i el concert de Xiula, que va fer ballar 
petits i grans. 
 
Tanmateix, els grans actes de dissabte van tenir lloc 
a la tarda. Al Celler Cooperatiu es va inaugurar la 
XIX edició de la Mostra de vins DO Penedès i ca-
ves, organitzada pels Dionysos. Com sempre, el 
maridatge entre els vi i la música, en aquest cas 
amb el concert de Lucas Dalman, va ser un èxit ab-
solut. 
 
Simultàniament, el CF La Granada va celebrar el 
segon dels esdeveniments commemoratius del 
centenari de l’entitat. L’acte va servir per presentar 
al públic la nova samarreta que lluirà l’equip, en un 
disseny fet especialment per commemorar els 100 
anys del club, i també es va cantar per primer cop 
el nou himne de l’entitat. 
 
Els actes de dissabte van acabar amb l’espectacle 
de foc dels diables, la lectura dels versots i l’obra 
de teatre Orgasmes. 

Diumenge al matí és el dia de lluïment dels balls 
folklòrics. Seguint amb la tònica de l’any passat, la 
cercavila pels carrers del poble es va substituir per 
una exhibició estàtica al recinte del Centre Cívic, per 
tal de minimitzar qualsevol risc i evitar les aglomera-
cions i els desplaçaments innecessaris de perso-
nes. El Ruc, els Diables, els Gegants, els Bastoners 
i el Ball de Gitanes van estar acompanyats, en 
aquesta ocasió, pels dracs de Lavern, Sant Quintí 
de Mediona i Llorenç del Penedès. Tot i la calor, 
vam poder gaudir, un any més de l’olor de pólvora, 
la música de gralles i les danses que tant i tant ens 
agraden. 
 
Per acabar de rematar el matí, hi va haver la tradici-
onal ballada de sardanes, amenitzada com és habi-
tual amb la penedesenca Cobla Catània. 

La jornada de diumenge de la Mostra de vins va 
ser, novament, un èxit. Amb tots els tiquets esgotats 
des de mitjans de setmana, el públic assistent va 
poder gaudir de vins i caves dels cellers del munici-
pi mentre escoltava la música del grup prioratenc 
Primera Cita. 

L’últim dels actes de diumenge va ser el concert de 
la reconeguda orquestra La Principal de la Bisbal, 
que va aplegar centenars de persones a l’escenari 
del Centre Cívic. 
 
El plat fort de la Festa Major, però, tenia lloc dilluns. 
I és que ni més ni menys que hi havia programat el 
concert de Miki Núñez, conegut arreu del país arran 
de la seva participació al concurs de televisió Ope-
ración Triunfo. Malauradament, el fet d’haver estat 
en contacte amb un positiu de COVID-19 uns dies 
abans va fer que el cantant hagués d’estar uns dies 
en quarantena i, per tant, el concert es va haver 
d’anul·lar. 
 
Tanmateix, la Festa Major es mereixia un gran fi de 
festa. Així va ser com, a darrera hora, es va contac-
tar amb la cantant Suu, que va ser l’encarregada de 
substituir a Miki i posar la cirereta a cinc dies d’ale-
gria, joia i retrobaments. Esperem que l’any que ve 
tot pugui tornar a la normalitat i puguem celebrar la 
nostra Festa Major en gran, com ens agrada. 
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ESPORTS  

El CF La Granada estrena samarreta 
Unes 150 persones van assistir el passat dissabte 
10 de juliol a la presentació de l’himne i de la sa-
marreta del centenari del Club de Futbol La Grana-
da, en el segon dels actes commemoratius del 100è 
aniversari de l’entitat. L’acte va tenir lloc a l’exterior 
del Centre Cívic amb motiu de la Festa Major del 
municipi, i va ser conduït pel periodista Joan Poquí. 
 
La granadenca Anna Juvés, que ha posat la veu a 
l’himne, va cantar-lo per primera vegada en públic. 
La musicalització ha anat a càrrec de l’Escola de 
Música de l’Alt Penedès, mentre que la lletra de 
l’himne ha estat adaptada de la que va escriure 
l’any 1987 Ramon Puig Mulet, amb motiu de la inau-
guració de l’actual camp de futbol. És per això que 
durant l’acte, la comissió del centenari va fer entre-
ga d’un exemplar del llibre Història del CF La Gra-
nada als familiars de Puig. A més, quatre jugadors 
significatius de l’entitat que enguany han penjat les 
botes, van rebre un sentit homenatge: Jordi Corne-
llà, Ricard Gené, Roger Grau i Jordi Rovira. 
 
L’acte també va servir per presentar la samarreta 
del centenari, obra de Globalsports i que compta 
amb els patrocinis de Caves Miquel Pons i Olivé 
Rueda. És l’equip que lluiran els equips del club a 
partir de la propera temporada. Tanmateix, qui vul-
gui adquirir-ne un exemplar també ho pot fer. No-
més cal fer un ingrés de 25€ mitjançant caixer auto-
màtic o transferència bancària al número de compte 
ES57 0081 1607 0900 0108 5912, indicant-hi el telè-
fon de contacte, el nom i la talla. Si teniu qualsevol 
dubte, us podeu adreçar als membres de la comis- sió del centenari del club. Les samarretes s’entrega-

ran en el marc dels actes de la Festa del Most. 
 
Finalment, la comissió va fer públics la resta d’actes 
commemoratius del centenari de l’entitat, que con-
clouran el Sant Jordi de 2022. El següent serà una 
trobada d’exjugadors i exjugadores, amb partit i 
dinar inclosos, que tindrà lloc el diumenge 19 de 
setembre i, pel qual, properament es farà públic el 
format d’inscripció. D’altra banda, segueix a la ven-
da el llibre Història del CF La Granada, que es pot 
adquirir a la Farmàcia i al Racó del Celler. 

Pons, 9è del món en triatló d’hivern 
El passat 21 de març, el granadenc Lluís Pons i Ca-
sals va quedar en 9a posició al campionat del món 
de triatló d’hivern, que es va disputar a Andorra. A 
les categories de grups d’edat, tota la cursa es feia 
sobre neu, amb unes distàncies de 5 km de cursa a 
peu, 5 km en bici BTT i 5 km d’esquí de fons, tot 
seguit i sense parar. Després del tram de cursa i de 
bici, Pons estava entre els tres primers. El tram 
d’esquí de fons va situar-lo en el novè lloc definitiu. 



 

 

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. 
 

La postguerra: tornar a començar 
 
En plena postguerra, el futbol és, probablement, de les 
activitats menys importants en una societat que prou 
dificultats té en el seu dia a dia. Tanmateix, de mica en 
mica tot va tornant a la normalitat que permet el context 
del moment, els anys més durs del franquisme; i el club 
s’acaba refent. 
 
El primer pas és tornar a disposar d’un camp de futbol, 
ja que d’entrada l’activitat torna a l’esplanada de la 
Cantina, i aquest s’ubica en uns terrenys davant la ma-
sia de cal Xendri, aproximadament on actualment co-
mença l’Avinguda Catalunya a l’entrada del poble. El 
terreny és propietat de Concepció Prat Pallarès, mes-
tressa de la finca de la Teuleria. Els mateixos jugadors 
són els qui s’encarreguen d’arrencar els ceps, aplanar 
el terreny i adequar-lo de la millor manera possible. Un 
dels moments habituals per dur a terme aquestes tas-
ques és els diumenges al migdia després de missa. Tal 
com publica el setmanari Penedès, el 27 de març de 
1943 el camp ja està enllestit; però no és fins un mes 
més tard, el dia 25 d’abril, diumenge de Pasqua, que 
se’n fa la inauguració oficial. 
 
Del que no es disposa és de vestidors, així que els ju-
gadors o vénen canviats de casa o ho fan a cal Fuster, 
a l’actual número 7 del carrer Poeta Cabanyes, on hi ha 
el cafè de L’Aliança, i han de recórrer uns 800 metres 
fins a arribar al camp de futbol. Aquest fet és habitual 
fins al cessament d’activitat del club l’any 1955 i consta 
que propicia batusses entre els equips enmig del car-
rer, un cop acabat algun partit tens. 

Del primer matx que es té constància al camp de cal 
Xendri, tot i que ja se n’havien disputat d’altres, és d’u-
na derrota (4-5) contra el reserva del Vilafranca el 20 de 
juny. En aquestes dates també hi ha una desfeta contra 
el Pla (0-2), equip que sovint motiva la presència de la 
Guàrdia Civil per evitar possibles disturbis. El matx con-
tra els vilafranquins, publicat a Penedès, és la primera 
menció en premsa sobre un duel del club després del 
conflicte bèl·lic i les sigles ja són les actuals, ‘C.F.’, si bé 
en aquest moment no és perquè s’hagin catalanitzat, 
sinó que s’han castellanitzat pel franquisme imperant. 
 
L’activitat esportiva del poble la gestiona la secció local 
del Frente de Juventudes, amb la qual cosa la futbolísti-
ca també s’hi troba subordinada. Sent escrupolosos, 
podríem afirmar que aquesta activitat no es correspon 
estrictament al club fins que aquest ha de fer una refun-
dació oficial el 1950 per federar-se, però la connotació 
que té és la de ser la mateixa entitat. Tots els elements, 
com l’equipament, el camp o els jugadors són els ma-
teixos. Hi ha una continuïtat total entre aquesta època i 
la federada dels anys cinquanta i, per tant, considerem 
que a la dècada dels quaranta l’activitat es correspon al 
club, malgrat que no consti oficialment com a tal. 
 
La majoria dels jugadors de la plantilla són joves, però 
també n’hi ha d’altres com Benet Raventós, Emili Esco-
fet o Francesc Esteve que han jugat abans de la guerra 
i hi tornen després del conflicte bèl·lic. 
 
 

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 
 
Diumenge, 13 de novembre de 1955. Benedicció de la Creu Missional. En l'encreuament de la Carrerada 
amb la nova carretera de Santa Fe, s’hi alçà la creu de terme. Aquesta creu és la mateixa que fou beneïda 
anteriorment l’any 1943, però amb la construcció de la carretera nova de Santa Fe fou desmuntada per 
reedificar-la a l’altra banda. Les despeses de la nova creu han estat satisfetes per l’Ajuntament, ja que ha 
sigut per l’obertura de la carretera. 
 
Diumenge, 22 de gener de 1956. Festa de l’Alliberament de la Granada. A l’església parroquial han vingut 
corporativament les autoritats acompanyades d’una orquestra. Els músics han tocat a la missa i també al 
ball de tarda i de la nit al local L’Aliança. 
 
Dissabte, 11 de febrer de 1956. S’han rebut 5000 pessetes d’un benefactor desconegut per a les obres 
de la rectoria nova. Ja està encarregada la capa pluvial vermella que s’ha d’estrenar el dia de Rams 
per posar-la a l’altar que es munta a fora. Està fent molt de fred, les temperatures han arribat a 10 graus 
sota zero. Les verdures de l’hort s’han mort totes. 
 
Dijous, 16 de febrer de 1956. Malgrat que fa molt de fred, ja s’ha posat la instal·lació de la il·luminació per 
treballar als vespres en les obres de la nova casa rectoral. Avui, quasi tothom ha cregut que el fred privaria 
de treballar, però joves decidits ja han donat la primera empenta netejant un bon tros de les pedres que 
havia arraconat l’Ajuntament. 
 
Dimecres, 22 de febrer de 1956. També han volgut treballar uns 9 o 10 joves, que han acabat de retirar 
les pedres que quedaren l’altre dia. Segueix fent molt de fred. 
 
Dimarts, 28 de febrer de 1956. S’ha treballat de valent en treure terra de l’espai que ha d’ocupar la nova 
casa rectoral. Hi han acudit 25 homes, quasi tot jovent amb carros i tractors. 
 
Dilluns, 5 de març de 1956. Es continua treballant en les obres preparatòries per a la edificació de la no-
va rectoria. Es treballa de 9 del matí a 11 del vespre i venen una mitjana de 20 homes cada vegada. 
 
Dijous, 22 de març de 1953. Es convoquen voluntaris per treballar en el desmunt de la terra del perímetre 
que ocuparà la rectoria nova. Com que la terra dels camps és massa mullada per treballar, molts homes i 
carros han acudit al treball de prestació. S’ha fet bona feina durant tot el dia d’avui. 
 
Divendres, 23 de març de 1956. Com que els camps ja s’han eixugat un xic, l'assistència de treball a què 
ahir es feu referència ha disminuït a la meitat. Per això, no s’ha tret pas tota la terra com s'hauria pogut ben 
fer si hi hagués hagut l'assistència d’ahir. 
 
Diumenge, 29 d’abril de 1956. Ha vingut l’empresari Albert Mas de Gelida a veure el terreny que ha de 
servir per a la nova casa rectoral i per posar-se d'acord amb el mossèn sobre les obres que aviat han de 
començar. Ja quasi esta treta tota la terra i el solar també està a punt.  El desmunt de terres començà el 28 
de febrer del mateix any i s’efectuà als vespres amb bona lluminària instal·lada a la part de la plaça que 
dona al lloc de les operacions. Després també es feu de dia, tant amb tractors com amb carros aprofitant 
les diades que per haver plogut no es podia treballar en els conreus. Una bona part de l’argila fou portada 
a Cal Janet de Santa Fe per omplir forats a les vinyes. 

 Continuarà al proper butlletí... 

Per Ramon Cuscó i Vallès 



 

 

SERVEIS DE BARBERIA I DE PEDICURA 
 
El Casal de la Gent Gran de la Granada ofereix de 
forma temporal 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. 
 
 
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. 
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TORNEIG DE FUTBOL 7 
 
Després d’un any d’absència obligada a causa 
de la pandèmia, aquest passat mes de juny es 
va tornar a disputar el torneig de futbol 7, que 
enguany ja arriba a la 12a edició. 
 
Felicitats a tots els participants del torneig per la 
vostra actitud al llarg d'aquests dies, us esperem 
l'any vinent! 
 
Classificació final 
 1r Kekoñetes 
 2n República del Congo 
 3r Diables 
 
Premi al joc net: Diables 
Premi al màxim golejador: Oriol (Kekoñetes)  

 
TANCAT PER VACANCES! 

 
S'acaba el juliol i com cada any, aquest mes d'a-
gost tanquem l'equipament municipal per vacan-
ces. Ens retrobem al setembre amb energia re-
novada i un nou curs apassionant per començar!  
 
Recordeu que, tot i estar tancats, seguim dispo-
nibles al nostre número de telèfon per qualsevol 
cosa fins el 13 d'agost. 
 
Moltes gràcies! 

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.com  



 

 

ACTUACIÓ DE L’ESBART  "ESPLAI" (CENTRE PARROQUIAL LA GRANADA), 

DINS L’ENVELAT PER LA FESTA MAJOR  – ANY 1955 

 
Imatge superior: Ball de la Tirotitaina (ballet humorístic)  
 
Imatge inferior: Ball de les Gitanes del Vallès   
 
Fotografies cedides per la familia Salat Sàbat.  


