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Des de l’alcaldia
L’altra cara dels canvis
Benvolguts granadencs i granadenques,
No puc començar a escriure aquestes paraules sense donar el meu més profund
agraïment a tots els qui heu fet possible la Festa del Most d’enguany.
El constant canvi de mesures i protocols en relació a la prevenció de la propagació
de la COVID-19 va fer que, novament, alguns dels actes tinguessin lloc un format
atípic, però les ganes i la il·lusió de tota l’organització i la responsabilitat de tots els
veïns i veïnes del poble van permetre’ns, un cop més, gaudir d’aquesta celebració.
Un cop transcorreguda la Festa del Most i la caminada de la Granada - Montserrat,
tot granadenc i granadenca sap que arriba el canvi d’hora. És ben cert que, amb
aquest canvi, el dia s’acaba abans i resulta més difícil gaudir amb família i amics
dels espais a l’aire lliure i poder sortir a passejar al vespre pels racons del nostre
poble. L’altra cara d’aquest canvi és que el sol també surt abans, creant unes
magnífiques formes i tonalitats sobre el nostre municipi fent les meravelles de tots
els granadencs i granadenques que matinen per anar a treballar, acompanyar els
fills a l’escola o que surten a passejar.
El que m’agradaria fer latent amb aquesta petita reflexió és que tot canvi sempre
es pot veure des de diversos punts de vista, però els qui decidim com veure’l i interpretar-lo només som nosaltres.
Espero no haver estat massa melancòlic amb aquesta petita dissertació, suposo
que tot ve de veure les coses amb la perspectiva que ens proporciona l’edat.

Atentament,

El vostre alcalde.
Joan Cols i Canals

Butlletí
municipal
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A causa de l’epidèmia de COVID-19, la situació sanitària canvia contínuament.
Us recomanem seguir els canals oficials de
l’Ajuntament per estar al dia de totes les
activitats que es realitzen.

PER NADAL, COMERÇ LOCAL!
Del 6 al 26 de desembre
TIÓ SOLIDARI
Data per determinar
VISITA DELS PATGES REIALS
Diumenge, 26 de desembre
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CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
Dimecres, 5 de gener

s

La Granada Informació és una publicació de distribució gratuïta.
Edita: Ajuntament de la Granada.
Redacció: Ajun tamen t d e la Gran ad a i col·laborad ors h abitu als. · Els
articles signats expressen l’opinió dels seus autors.
Fotografies: Arxiu de l’Ajuntament de la Granada i col·laboradors.
Tiratge: 900 exemplars
Dipòsit legal: DL B-7470-2012

Ajuntament de la Granada
Ajuntament (urgències)
Escola Jacint Verdaguer
Llar d’infants El Cuc
Consultori mèdic
Casal de la Gent Gran
Servei Jove – Dinamo
Celler Coop. Secció de crèdit
Farmàcia
Parròquia
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Aigües de Vilafranca (servei municipal)

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

BREUS
La Granada s’adhereix a una campanya contra l’LGTBIfòbia a l’esport

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

L'Ajuntament de la Granada s'ha adherit a la campanya impulsada pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès 'L'esport té tots els colors', per lluitar contra
l'LGTBIfòbia a l'esport i per visibilitzar la diversitat
afectiva, sexual i de gènere.
Els municipis que s’adhereixen aquesta campanya
adopten el compromís d’elaborar el material per distribuir-lo entre les seves entitats esportives, les quals
rebran una formació a càrrec del personal del Servei
d’Igualtat del Consell Comarcal sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere i prevenció de l’LGTBIfòbia.

Amb l’arribada de la tardor, s’han tornat a instal·lar
en diferents punts de la via pública els contenidors
de poda, destinats a abocar-hi la matèria vegetal
provinent de les tasques de jardineria a les llars.

El primer acte de suport a la campanya ha estat
aquest mateix diumenge, quan els participants a la
trobada d'exjugadors i exjugadores del CF La Granada s'han fet una fotografia davant del cartell reivindicatiu que s'ha instal·lat al camp de futbol municipal.

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

Diverses entitats participen al taller
de reanimació cardiopulmonar

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

En motiu del dia mundial de l'aturada cardíaca, que
té lloc cada 16 d’octubre es va fer a la Granada un
taller tècnic i pràctic de 3 hores de reanimació cardiopulmonar, organitzat per l'ABS Penedès Rural. Hi
van participar membres del casal d'avis, l'escola, la
brigada municipal i d'administració de l'Ajuntament,
per tal d’estar preparats en cas que sigui necessari.

Tret d’inici a la campanya de poda
de l’arbrat dels carrers i places
Aquest novembre han començat els treballs de poda
de l’arbrat que hi ha repartits pels diferents carrers i
places del nostre municipi. Les tasques, que es preveu que s’allarguin diverses setmanes, es duen a
terme cada any i, a més de la necessària poda de
branques, també serveixen per avaluar l’estat de
l’arbrat i per preparar-lo per poder créixer en més
bones condicions. Us preguem que seguiu la senyalització viària que s’instal·li per tal de facilitar els treballs del personal de jardineria.

NOVEMBRE 2021

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).
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BREUS
380 euros de solidaritat contra el
càncer a la Festa del Most

Bonificació del 20% de la taxa d’escombraries
L'Ajuntament de la Granada, per tal de fomentar el
reciclatge i l'ús de la deixalleria, tornarà a bonificar
aquest proper any 2022 els granadencs que practiquin el reciclatge. Tots aquells veïns que, al llarg del
2022, facin ús un mínim de 12 vegades de la deixalleria de Vilafranca, tindran dret a una bonificació del
20% de la taxa d'escombraries, que es farà efectiva
deduint-se en el cobrament de la taxa de l'any següent. D’aquesta manera, pagar la mateixa quantitat
que el 2019 pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries i no veuran augmentat aquest import.
Tots els veïns que desitgin acollir-se a la bonificació
hauran de recollir una targeta acreditativa que haureu d’omplir al llarg de l’any. Pels canals oficials de
l’Ajuntament s’informarà oportunament de la data a
partir de la qual es pot recollir la targeta.

El col·lectiu local de l’Associació Espanyola Contra el
Càncer va participar a la fira Tasta-la Granada de la
passada Festa del Most amb una paradeta, venent
petites coses relacionades amb el dia del Càncer de
Mama i també fent recol·lecta amb una guardiola i
venent loteria. L’AECC vol fer un agraïment molt sincer a tothom qui hi va col·laborar. En total, es van
recollir 380 euros.

La Granada Televisió digitalitza tot
l’arxiu audiovisual

Instal·lació de reductors de velocitat
a la via pública
Properament, s’instal·laran en diversos carrers del
poble nous reductors de velocitat per tal que els vehicles circulin més lentament i millorar, així, la seguretat dels vianants. Els punts on s’instal·laran són al
carrer de l’Estació a la cruïlla amb els carrer de Pau
Casals i de Joan Maragall, a la part superior de la
plaça de la Font i al carrer de Dalt, a prop del castell.

Inici de les obres de reurbanització
de l’entorn del Castell
Ja ha finalitzat el procés de digitalització de l’arxiu
audiovisual de La Granada Televisió. En total, s’han
convertit a format digital 389 cintes en diversos formats (190 VHS, 139 SVHS, 25 miniDV, 31 miniDVHD, 3 Betacam i 1 Umatic).
L’arxiu de La Granada TV, la més antiga de tot el
Penedès, conté material de gran valor històric, ja que
hi ha guardades imatges des de mitjans dels anys
80. Amb aquesta iniciativa, es pretén conservar
aquest material, que amb el pas dels anys s’havia
anat degradant, i poder-lo difondre. Al llarg de les
properes setmanes, La Granada TV tornarà a emetre
alguns d’aquests vídeos que s’han recuperat.

Ben aviat començaran els treballs de reurbanització
de l’entorn del castell de de la Granada. El projecte
posa en valor els elements patrimonials existents i
integra la trama urbana històrica amb l’eixample residencial, alhora que resol els dèficits de serveis urbans de l’àmbit. D’aquesta manera, es completarà la
reforma de tot el casc antic del poble i la Granada
guanyarà un nou espai públic de qualitat.

Aprofitem per recordar que, tothom qui vulgui
col·laborar amb La Granada TV, pot enviar un correu
electrònic a lagranadatv@gmail.com.
NOVEMBRE 2021
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URBANISME

La Granada, per fi, disposarà d’una ordenança de
civisme i convivència ciutadana. El ple de l’Ajuntament del passat dimecres 3 de novembre de 2021 va
aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques
del consistori les bases d’aquesta nova normativa de
caire municipal, que sancionarà tot tipus de conductes incíviques, com ara els desperfectes al mobiliari
urbà, els abocaments il·legals als contenidors del
poble, es regularan els horaris permesos per fer activitats, la neteja de la via pública, etc.

Altres aspectes regulats en l’ordenança són tan bàsics com:
•

•

Al llarg dels darrers anys, desgraciadament, han augmentat de forma general les actituds incíviques, i la
Granada no n’ha estat aliena. Per aquest motiu, l’equip de govern, amb la col·laboració de tots els
grups polítics del consistori, ha estat treballant en
aquest text normatiu, que permet regular i sancionar
totes aquestes activitats que tant perjudiquen la qualitat de vida dels veïns i veïnes del poble.

•
•

•

L’ordenança de civisme està composta de fins a 52
articles agrupats en 10 capítols. Els tres grans blocs
del document són:




Tots els ciutadans que observin conductes incíviques
penades per aquesta nova ordenança es podran
adreçar a l’Ajuntament, ja sigui de forma presencial o
de forma electrònica (per correu electrònic o mitjançant l’aplicació mòbil) per denunciar aquestes actuacions. En cas que s’observi una infracció de la normativa, l’Ajuntament podrà actuar i imposar la sanció
corresponent.

La tipificació de totes les conductes incíviques
Els tipus d’infraccions
El procediment sancionador

L’objectiu d’aquesta ordenança, tanmateix, no és el
de sancionar sinó el d’acabar amb l’incivisme que
pateix la població. Es pretén que aquesta normativa
tingui un efecte dissuassori pel que fa a les conductes incíviques i que es pugui posar solució a un problema que la Granada pateix des de ja fa una colla
d’anys.

NOVEMBRE 2021

La prohibició de qualsevol conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com tot
comportament discriminatori, sigui de contingut
xenòfob, racista, sexista, homòfob o contrari a la
igualtat de gènere, o de qualsevol altra condició
o circumstància personal o social.
Les prohibició de fer pintades, els escrits, les
rascades i els gravats sobre qualsevol façana o
tanca visibles des de la via pública.
La prohibició de consum de begudes alcohòliques i drogues a la via pública.
La prohibició de qualsevol comportament que
suposi un mal ús o que generi embrutar o danyar
la via pública i els seus elements estructurals.
La prohibició qualsevol comportament que suposi un mal ús o que embruti o que causi danys en
els elements del mobiliari urbà.

Amb aquesta nova normativa, la Granada entra al
grup de municipis que ja disposen d’una ordenança
de civisme. Una normativa que ha estat aprovada de
forma unànime per totes les forces polítiques i que
compta amb l’aval dels cossos de seguretat.
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SOCIETAT

Torna la gran panera de Nadal!
Arriba el fred i, amb ell, els dies de Nadal. Com en els
darrers anys, l’Ajuntament de la Granada tornà a dur
a terme la campanya ‘Per Nadal, comerç local!’, amb
l’objectiu de fomentar que els veïns facin compres al
poble i que, així, coneguin més els establiments amb
què comptem. La campanya, que anirà del 6 al 26 de
desembre, tindrà el mateix funcionament que l’any
passat, en què una compra superior a 5 € donava
dret a una participació. El sorteig serà el 5 de gener.
Un dels actes que també tornarà és el concurs de
guarniment de façanes i balcons, que enguany celebrarà ja la cinquena edició. Aneu agafant idees! Entre
tots, farem de la Granada un poble ben bonic en
aquests dies tan especials.

Treballem per millorar el poble
En els darrers mesos s’han dut a terme tot un seguit
actuacions de reparació i millora en diversos espais
del poble. Tot seguit fem un recull de les més destacades:
Millores a la pista poliesportiva
S'ha instal·lat una xarxa al sostre per evitar les molèsties que causen els coloms i el problema recorrent
que hi quedin pilotes enganxades. També s'han
substituït diversos trams de tanca perimetral de la
pista que estaven malmesos.
Tancament perimetral del parc del Centre Cívic
S’ha instal·lat una tanca perimetral de fusta, separant
l’espai de l’aparcament del Centre Cívic i de la Carretera per fer així un espai més agradable, endreçat i
segur. També s’han arranjat les noves jardineres.

NOVEMBRE 2021

A més, també s’han dut a terme altres actuacions:
• Arranjament del camí del costat de l’autopista
• Reparació dels llums del camp de futbol
• Instal·lació d’un mirall al gir del carrer de les Eres
• Nou pas de vianants al carrer de Sant Joan
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L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
TAXES I ORDENANCES DEL CIVISME
L’equip de govern creu que tothom té la butxaca plena. I és que fa una pujada de la taxa d’escombraries
del 20% en els dos últims anys. Les cases que s’ho
vulguin deduir, hauran d’anar a la deixalleria 12 vegades l’any. Els contenidors i el seu entorn fan pena. I
sembla que l’actitud d’alguns veïns no millora ni amb
les campanyes de reciclatge que hem viscut aquest
novembre. Els que ho fem bé també pagarem, i cal
recordar que no tothom disposa de vehicle i/o temps
per anar a la deixalleria a deixar trastos. Cal una deixalleria al municipi. Ara sembla que la deixalleria siguin les zones dels contenidors. Cal recordar que les
finances municipals estan molt sanejades i es podria
aguantar sense apujar cap taxa i ajudar així les famílies i empreses a començar a sortir d’aquesta crisi
econòmica i social que ens ha dut la COVID-19.

per aprovar les bases del pavelló. 4 mesos després
ens adonem que el col·legi d’arquitectes va presentar
al·legacions a les bases aprovades, fent que s’hagi
de tornar a començar de nou tot el procediment.
L’Escola nova va prenent forma, va creixent dia a dia,
i això és una feina feta de tot l’Ajuntament.
Esperem amb moltes ganes l’inici de la urbanització
de la part que falta fer del casc antic. Unes obres
molt necessàries, que culminen l’actualització viària
de la part més antiga del municipi.
Un èxit la Festa del Most, sobretot els tastos del comerç local, un gran encert i felicitem la feina feta. Potser caldria amenitzar-ho amb músics professionals i
també de l’escola de música, per gaudir més les sensacions gustatives i auditives. Les copes es podrien
reciclar retornant-les. Una jornada de trobades d’amistats i fer poble!

L’Entesa també hem aprovat les ordenances del civisme, molt esperades, en què hem aportat i millorat
unes bases des de la vessant de poble i no de ciutat,
com les que l’equip de govern ens havia fet arribar en
primera instància. Estem contents del resultat final i
posem en valor que, si se’ns demana parer, no posem traves; al contrari, entre tots es fa millor.

Des d’aquí demanem a l’equip de govern que, quan
faci accions al carrer, avisi els veïns afectats i que, si
posa punts d’informació, cal aprofitar les festes perquè tinguin més ressò.
Entesa - Acord Municipal

El passat mes de juliol es va fer un ple extraordinari

LA GRANADA SEGUEIX AVANÇANT
Un cop havent gaudit de la nostra Festa del Most,
sembla que ja tornem a la normalitat tan esperada i
amb aquesta, arriben a la conclusió grans projectes
d'aquesta legislatura.

visme al nostre poble, castigant aquells qui no compleixen amb les conductes tipificades en la norma.
Així mateix, per tal de sensibilitzar a la població de la
importància de realitzar un bon reciclatge, s'ha dut a
terme una activa campanya a la Granada, tant per les
xarxes com també establint punts d'informació.

Abans de tot, però, volem donar el nostre agraïment
a totes les entitats, voluntaris i comerciants per haver
participat i dissenyat una magnífica Festa del Most.
Amb aquesta edició, es realitzava la segona edició
del Tasta-La Granada, que va demostrar un cop més,
que el nostre comerç local té un gran potencial.

De la mateixa manera, valorem molt positivament la
contractació del servei de vigilància nocturna del passat estiu que va reduir sensiblement les botellades en
determinades zones del nostre municipi.

Amb relació als projectes duts a terme per aquest
equip de govern, cal dir que les pistes de pàdel ja
són una realitat i funcionen a ple rendiment des del
passat octubre. Estem molts satisfets d'aquest èxit i
animem a tothom a gaudir d'aquest fantàstic esport.

D’altra banda, al ple també es van aprovar les ordenances fiscals de cara al següent exercici. S’han congelat pràcticament la totalitat de tributs, si bé s'han
incrementat un 11% les escombraries, establint una
bonificació de fins al 20% per als veïns que acudeixin
dotze vegades l’any a la deixalleria. Així, passaran a
pagar la mateixa quantitat que el 2019 i no hauran
vist augmentat l'import abonat d’aquest concepte.

En el passat butlletí, ja vam mostrar la nostra preocupació per l'augment de l'incivisme que des de fa uns
anys s'ha incrementat a la nostra població. Tal com ja
vam manifestar en el programa electoral, la Granada
necessitava una ordenança de civisme. Aquest fet, ja
és una realitat, ja que en el passat ple de novembre
es va aprovar per unanimitat el text normatiu. L'objectiu no és més que reduir de manera contundent l'inci-
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La Granada continua avançant i l’equip de govern no
pararà de treballar per assolir els projectes exposats
en l'inici de la legislatura.
Junts per la Granada
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L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
INCIVISME - CIVISME
Des del Partit dels Socialistes de Catalunya a la Granada, volem felicitar l'equip de govern per haver assolit la creació de l'ordenança de civisme que regirà
al nostre municipi després de la seva aprovació en el
passat ple municipal del 5 de novembre.

gies d'incivisme és el nou sistema creat pel consistori
per la retirada de vehicles abandonats als nostres
carrers, que està sent molt efectiu i beneficiós pel
nostre municipi, amb la retirada ja efectiva de més de
6 vehicles en estat ruïnós o abandonats, que ha rebut
la felicitació i l'interès d'altres municipis de la nostra
comarca amb la mateixa problemàtica i que, d'una
manera simple, ha donat resultats tan bons.

Una data important, que fa palesa una reivindicació
que ja va demanar el nostre grup municipal a la passada legislatura i que, amb el consens de totes les
formacions polítiques, surt a la llum com a eina per
lluitar contra l'incivisme a la Granada.

Seguim treballant per la qualitat de vida dels granadencs i granadenques i s'ha demostrat que quan sumem tots junts, la Granada avança.

Un treball d'anàlisi i estudi de les problemàtiques
principals als nostres carrers i de la nostra pròpia
convivència entre granadencs i granadenques, que
requeria unes normes que tots hem de seguir pel bon
benestar a la nostra població.

PSC La Granada
lagranada@socialistes.cat

També la importància d'aquesta ordenança és la creació d'un marc sancionador, per poder plantar cara a
l'incivisme, i que era una vella reivindicació que teníem del cos de Mossos d'Esquadra, que ens demanava eines per poder fer efectiva la seva actuació davant d'aquests actes incívics.
Aquesta dotació d'eines contra la lluita d'altres tipolo-

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

Ricard Montané i Bonilla
Regidor de Governació i de Comunicació i Noves Tecnologies

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

Josep Pol Casany i Domènech
Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica i
d’Esports
Cristina García i Nieto
Regidora de Cultura, Festes i Turisme i de Joventut

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

REGIDORS A L’OPOSICIÓ
Joan Amat i Domènech

Gemma Casañas i Rodas

Roser Marrugat i Via

Fèlix Salat i Sánchez

Xavier Ciércoles i Llusià

NOVEMBRE 2021
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És moment de practicar el reciclatge!
Aquestes darreres setmanes s’ha dut a terme una
campanya de conscienciació a la ciutadania per tal
de millorar els índexs de reciclatge al nostre poble.
La iniciativa, engegada per la Mancomunitat Penedès-Garraf amb la col·laboració de l’Ajuntament de
la Granada, prenia per nom Practica el reciclatge, i
proposava a la ciutadania sumar-se al repte de millorar els resultats del reciclatge d’una manera amable i divertida, tot emulant algunes accions molt recognoscibles de la pràctica esportiva. Així, encistellar o marcar un gol, entre d’altres, trobava en
aquesta campanya la seva traducció en com separar correctament els residus i dipositar-los a la fracció o el contenidor corresponent.
En la roda de premsa de presentació de la campanya, que va tenir lloc a la Granada a principis d’octubre, Sergi Vallès, president de la Mancomunitat va
instar la població a reciclar “pel medi ambient i també per la butxaca. Cada cop resulta més car no reciclar, ja que si no s’aconsegueixen els índexs de
reciclatge que marca la UE poden arribar sancions”.

ons específiques especialment en relació al paper i
cartró, una fracció que registra un alt índex d’impropis als municipis de la Mancomunitat PenedèsGarraf, quasi del 25%.
La campanya es va desenvolupar en gran mesura a
les xarxes socials, i els missatges educatius s’adreçaven tant a la ciutadania com als comerços i les
oficines, per tal que se sumin al repte de reciclar
més i millor. També es van instal·lar banderoles en
diferents punts del poble i es van repartir fulletons
informatius a totes les cases.
A més, un equip d’educadors es va desplaçar a la
plaça de la Vila per tal de sensibilitzar a la població i
que, tothom qui ho desitgés, s’hi pogués acostar
per aprendre a practicar el reciclatge correctament.
Finalment, també es va dur a terme una xerrada per
als alumnes de 3r i 4t de primària de l’Escola Jacint
Verdaguer, per tal que facin d’ambaixadors de la
campanya a casa seva.

Joan Cols, alcalde de la Granada, va dir que “fa
temps que des de l’Ajuntament volíem lluitar contra
l’incivisme en la gestió de residus, i aquesta campanya encaixa amb aquest objectiu. Si tothom reciclés
bé es podrien estalviar fins a 40.000 euros al municipi”. Per la seva banda, Jordà Jaime, regidor de
Medi Ambient afegia que “la campanya ha
il·lusionat el municipi, perquè utilitza l’esport per
arribar a la ciutadania i es necessària no només per
pagar menys, també es necessària pel planeta”.

Tot i que la campanya pròpiament dita hagi acabat,
cal que tots i cadascun dels habitants de la Granada ens comprometem amb el medi ambient i millorem els índexs de reciclatge en benefici de tothom.

El percentatge de recollida selectiva al territori ronda
el 44% i l’objectiu és iniciar una escalada necessària
i imprescindible en aquests resultats, per assolir
l’any 2035, el compromís europeu del 65%. Un dels
elements determinants per fer créixer aquests percentatges es troba en el fet de dipositar correctament cada residu al seu contenidor, i per aquest
motiu la campanya també fa esment a la gestió de
residus impropis en cada fracció. Així es faran acci-
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Fes-te voluntari de l’ADF La Carrerada!
Vols fer voluntariat ambiental? Necessitem persones
amb ganes de dedicar part del seu temps a participar a la nostra entitat! Necessitem voluntaris i voluntàries per donar suport a les activitats que realitzem,
participant i proposant nous projectes.

Els objectius concrets de la nostra agrupació són:

L’Agrupació de Defensa Forestal “la Carrerada”
som una ADF jove creada l’any 2015, continuació
de la tasca engegada per l’entitat sense ànim de
lucre GEIF - Agrupació Ciutadana d’Incendis Forestals creada l’any 1999, i amb el suport del grup ecologista Bosc Verd i els Ajuntaments de Vilafranca
del Penedès, la Granada i les Cabanyes.

Els serveis de vigilància. Es fa durant l’època de risc
d’incendis i en dies especialment conflictius, com
ara festius o dies amb condicions climàtiques especialment perilloses, realitzades amb els nostres vehicles tot terreny, preparats amb equips d’extinció.

La sensibilització. Es fan jornades i xerrades informatives a les escoles per sensibilitzar sobre el risc
d’incendi i la necessitat de tenir cura del bosc.

Tasques de prevenció, com localitzar situacions de
risc, dissuadir amb la nostra presència i intervenir el
més aviat possible sobre un foc que s’hagi iniciat,
comunicant la seva situació i intentar la seva extinció amb els mitjans de què disposem.
Les tasques de neteja al bosc i reforestació. Duem
a terme jornades durant l’any al territori de la nostra
ADF i a la resta de la comarca. Les reforestacions, a
més, són obertes al públic per a què la ciutadania
pugui passar una jornada al bosc amb la família.
Els serveis preventius que es realitzen en molts actes lúdics i festius on s’utilitza material pirotècnic.

Les agrupacions de defensa forestal són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen
com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. L'origen cal cercar-lo en els antics
grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es
van formar a principis dels seixanta a Catalunya.

Si tens inquietuds i vols desenvolupar tasques lligades al món del medi ambient i la prevenció, t'esperem! Demana'ns més informació al correu electrònic
a info@adflacarrerada.cat, o entra a la pàgina web
www.adflacarrerada.cat.
ADF La Carrerada

Una castanyada ben terrorífica
El passat diumenge 31 d’octubre va tenir lloc una
castanyada terrorífica multitudinària, en què desenes d’infants van participar a les activitats que s’havien preparat per part de l’Ajuntament i amb la
col·laboració de les Gitanes de la Granada.

Els participants a la castanyada també van decidir
la casa guanyadora del concurs de façanes, que va
resultar ser la de la família Dedeu i Tejedor.

La tarda va començar al Centre Cívic, on s’hi van
dur a terme tallers de pintar cares, d’alimentació
vegana, saludable i de temporada i d’elaboració de
testos amb calaveres mexicanes.
Després, tota la mainada va anar a la recerca de les
cases encantades que hi havia repartides pel poble
amb l’ajuda d’un mapa. A més, les gitanes els havien preparat un seguit de proves perquè s’ho passessin d’allò més bé. I per acabar la tarda i abans
de tornar a casa, el que no podia faltar de cap manera un 31 d’octubre: castanyes per a tothom!
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Com esperàvem la Festa del Most!
Mica en mica la pandèmia va remetent i, amb ella,
es van aixecant les restriccions que, al llarg dels
darrers 20 mesos, han limitat de forma estricta moltes de les activitats que fèiem més habitualment,
com reunir-nos amb la família o anar a sopar amb
els amics. Una de les coses que més hem trobat a
faltar són les festes populars que permetien que,
una vegada a l’any, els veïns i veïnes de la Granada
sortíssim al carrer a celebrar la vida i que ens estimem el nostre poble.

Granada. Un recorregut de 830 metres de distància
i de 33 metres de desnivell positiu, que uneix les
dues poblacions pel camí de les costes.

Gràcies a la millora de les dades epidemiològiques,
aquest any s’ha pogut recuperar la Festa del Most,
després d’un any en què la situació sanitària va
obligar a cancel·lar-la a benefici de la salut de tothom. I ho va fer en un format molt proper a l’habitual, amb petites modificacions per adaptar-lo a la
normativa sanitària del moment però amb tota l’ambició i determinació per fer de la Festa del Most un
autèntic espai de trobada i de celebració.

La prova, que és de caràcter solidari, va comptar
amb una quarantena de participants i va batre el
seu rècord de participació. En categoria masculina,
el guanyador va ser Ot Peñafiel, mentre que en dones es va proclamar vencedora Mercè Llopart.
Un cop acabada la cursa es va donar el tret d’inici a
la mostra de cellers i gastronomia locals Tasta-la
Granada, que va celebrar la primera edició l’any
2019 i que va camí de convertir-se en un dels essencials de la Festa del Most granadenca.
La fira d’enguany va comptar amb cinc cellers
(Maset, Miquel Pons, CAP Colomé, Ferré i Catasús i
el Celler Cooperatiu de la Granada) i amb sis establiments (Pastisseria-degustació La Granada, Vermuteria La Vinya, Mallart Artesans Xarcuters, Restaurant Sumoll, Queviures Vives i Bar Tram Central).
Durant tot el dia també s’hi va instal·lar una parada
de l’Associació Contra el Càncer i una del Ruc de la
Granada, que va sortejar una panera. La mostra va
comptar amb la col·laboració inestimable de la Jove
Agrupació Dionysos.

Els primers actes van tenir lloc ja el divendres 8
d’octubre, amb la inauguració de l’exposició commemorativa del centenari del Club de Futbol La Granada. La mostra incloïa des de fotografies a les fitxes federatives de molts jugadors històrics, en un
autèntic recorregut pel dia a dia del club ara que
celebra el seu primer segle d’existència.
Seguidament, una trentena de persones van participar en la pedalada nocturna, que va recórrer els
pocs quilòmetres que uneixen la Granada amb la
població veïna de les Cabanyes.
El primer dels dies forts de la Festa del Most va ser
l’endemà dissabte, que va començar amb un acte
relativament recent però que ja ha esdevingut un
clàssic de la festa major petita del nostre poble: la
Cronoescalada entre Santa Fe del Penedès i la Granada, que enguany celebrava la quarta edició. El
recorregut tornava a ser l’habitual: des de les escales de l’església de Santa Fe fins al castell de la
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Ni les gotes de pluja que van començar a caure van
poder deslluir la matinal, que va comptar amb les
actuacions musicals del jove conjunt Electric Boomers i de la banda penedesenca La Fresca, tots
dos formats per alumnes i exalumnes de l’Escola de
Música de l’Alt Penedès.
Després d’un migdia en el qual la pluja va fer una
mica la guitza i tothom va aprofitar per anar cap a
casa a dinar amb la família i els amics, a les sis de
la tarda tenia lloc un dels actes estrella de la Festa
del Most, l’actuació dels Castellers de Vilafranca,
que van descarregar el 5 de 7, la primera torre de 7
de l’any, el 4 de 7 amb l’agulla, el 4 de 8, dos pilars
de 5 i sis pilars de 4. La Granada es convertia així
en la segona població que veia un castell de vuit
pisos en tot el 2021 fins a aquella data.

Sant Pere Molanta, Masllorenç, Clariana, la Bisbal
del Penedès, Can Batista, Santa Coloma de Queralt
i, com no podia ser d’altra manera, amb la parella
de gegants local, en Guillem i la Saurina. El recorregut des de la plaça de l’Església fins a l’Ajuntament
va acabar amb una ballada conjunta al so del ja
tradicional “Gener, febrer i passi-ho bé”.

L’últim dels actes folklòrics va ser l’exhibició estàtica dels balls de la tarda, que va haver de substituir
la cercavila que estava prevista. El Ruc petit, els
Diables petits, els Bastoners petits i el Ball de Gitanes van omplir la plaça de l’Església i, amb ells, les
famílies de tots els balladors i tots els granadencs i
granadenques que volien veure com el Ruc petit
tornava a pujar, per fi, al campanar.
Com no podia ser d’altra manera, a la tarda es va
reprendre el Tasta-la Granada. Ja sense l’amenaça
del mal temps i amb l’acompanyament musical dels
grups Koren i DJ Chris Farom, els establiments gairebé que van esgotar les seves existències. En tot
el dia, es van vendre 650 tiquets de menjar i 640 de
vins, un èxit rotund de la mostra i de la qual tant
públic com expositors n’estan molt satisfets.

L’últim dels actes de la Festa del Most va tenir lloc
el dilluns, en la ruta dels camps organitzada pel CF
La Granada per visitar els terrenys de joc en els
quals el club granadenc hi ha disputat partits de
futbol. La visita pels diferents camps va comptar
amb les explicacions de Roger Vives, autor del llibre
“Història del CF La Granada”.
I fins aquí quatre dies en què la cultura i la festa han
tornat als carrers. L’any que ve, més i millor!

Paral·lelament, a l’església de Sant Cristòfol s’hi
estava celebrant la missa amb l’ofrena del vi novell i
de fruits de la terra, enguany a càrrec de la comissió del centenari del Club de Futbol La Granada.
Però no seria una Festa del Most normal sense el
soroll dels trons dels Diables i l’olor de pólvora. Malgrat el canvi obligat de darrera hora que va impedir
celebrar un correfoc normal a causa de la normativa
de protecció civil en aquell moment, la plaça de
l’Església es va omplir de fum i de foc en un espectacular correfoc dels Diables i el Ruc de la Granada.
I arribem a diumenge, en què, després de la missa,
té lloc la tradicional trobada de gegants. Enguany,
es va comptar amb la presència dels gegants de
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Obren al públic les pistes de pàdel
El passat dimarts 5 d’octubre van obrir al públic les
noves pistes de pàdel municipals de la Granada,
construïdes al llarg dels darrers mesos i ubicades al
darrere del camp de futbol.
La instal·lació funciona de forma totalment automàtica. Els usuaris que vulguin fer una reserva cal que
es registrin prèviament a la web seguint l’enllaç que
poden trobar a l’aplicació mòbil de l’Ajuntament o
accedint directament a www.lagranada.com/web/
padel. És important introduir un número de telèfon
mòbil ja que és necessari posteriorment per accedir
a les pistes.
Per fer la reserva de la pista, el procediment és el
mateix. Cal accedir a la pàgina web o a l’app introduint l’usuari i seleccionar el dia i hora en què volen
fer ús de la pista, així com si volen disposar del servei d'il·luminació. El temps de lloguer de la pista és
d’una hora i mitja.

centatge d’usuaris de la Granada és molt alt, aproximadament d’un 90%. En els propers mesos està
previst dur a terme diverses activitats aprofitant
aquest nou equipament, com la disputa de partits
per part de jugadors experts o un torneig entre usuaris. També s’hi instal·larà una xarxa per evitar que
les pilotes s’escapin fora del recinte.
Amb l'obertura de les pistes de pàdel es reafirma el
compromís de l'Ajuntament de la Granada amb l'esport i amb el foment d'un estil de vida saludable.
Aquest equipament complementa una zona esportiva que, a més de comptar amb el camp de futbol, la
piscina i les barres de cal·listènia, es va ampliar fa
uns mesos amb un skate park i una zona de jocs
per a infants.
Taula de preus per pista
(Servei d’il·luminació: 2 €)

De 9:30
a 17:30 h

Un cop arribi el dia de la reserva, només caldrà que
l’usuari que l’ha feta se situï a la porta de la pista i,
seguint les instruccions que haurà rebut en el correu
electrònic de confirmació, fer una trucada a un número de mòbil, que activarà el mecanisme d'obertura de portes.

De 17:30
a 21:30 h

SÍ

NO

Entre setmana

8€

16 €

Cap de setmana

8€

16 €

Entre setmana

12 €

32 €

Cap de setmana

12 €

24 €

Les tarifes per a aquest any 2021 van des dels 8 fins
als 12 € per als empadronats a la Granada, i dels 16
als 32 € per als no empadronats, en funció de l'hora
d'utilització. En tots els casos, es tracta de preu per
pista, no per jugador. Cal tenir en compte que el
procés per verificar que un usuari està realment empadronat a la Granada es fa de forma manual, de
manera que el procés pot trigar uns dies a activarne el perfil per poder fer la reserva.
Des de l’entrada en servei de les noves pistes ara fa
vora dos mesos ja s’han creat un centenar perfils
d’usuari i s’han disputat gairebé 200 partits. El per-
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La Granada-Vilafranca, duel del centenari
El Club de Futbol La Granada va celebrar el passat
dimecres 22 de setembre el partit del centenari davant el Futbol Club Vilafranca, en el què el primer
equip granadenc va estrenar la samarreta dissenyada per aquesta efemèride. El duel, dirigit per l’àrbitre granadenc Joan Cols, va finalitzar amb triomf
visitant (0-6).

Santacana Amat, Josep Maria Riba Rius, Joan Vila
Padró, Eveli Gallego Càlix, Miquel Travé Carbó.
També es va homenatjar a títol pòstum Joan Casanovas Ametller, que ens va deixar pocs dies abans.
El capità de La Granada, Iván Cuenca, va entregar
un banderí i un exemplar del llibre “Història del CF
La Granada” al seu homòleg del degà penedesenc,
Fran Illescas, qui, per la seva part, va fer entrega
d’una placa commemorativa i d’un exemplar del
llibre del centenari del Vilafranca.

En els prolegòmens del partit es va fer un homenatge als exjugadors de més edat del club, que van
jugar a nivell federat als anys cinquanta: Ramon

60 caminants de la Granada a Montserrat
Una seixantena de persones van prendre part en la
18a edició de la travessa de la Granada a Montserrat a peu, que va tenir lloc el passat dissabte 23
d’octubre coincidint amb la tradicional romeria a
Montserrat i que l’any passat no es va poder dur a
terme a causa de l’epidèmia de COVID-19.
Els participants van sortir del centre Cívic a les sis
del matí i van arribar a Montserrat pels volts de les
cinc de la tarda. Pel camí, van comptar amb diversos avituallaments, que van ser possibles gràcies a
la col·laboració desinteressada d’entitats i persones
del poble. A totes elles, moltes gràcies un any més!

El CPA La Granada comença un nou curs
Després d’un curs 2020-2021 marcat per les restriccions causades per la COVID-19, aquest octubre
han començat els entrenaments al Club Patinatge
Artístic de la Granada. Aquest any hi ha cinc grups
de patinatge, amb un total de 44 patinadors. Un
grup de primària, amb 14 patinadors, un grup de
secundària, amb 11 patinadores, un grup sènior,
amb 5 patinadores, i dos grups d’iniciació: el grup
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d’Iniciació 0, amb 8 patinadors i el grup d’Iniciació
1, amb 6.
Esperem que aquest curs es puguin reprendre les
competicions de shows i d’individuals i que els nostres patinadors aprenguin, gaudeixin patinant, i tinguin tants èxits com sempre. Ànims a tothom i endavant!
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Èxit de la 4a Cronoescalada solidària
El vilafranquí Ot Peñafiel i la gunyolenca Mercè Llopart es van proclamar campions de la quarta edició
de la Cronoescalada Santa Fe-La Granada, que es
va celebrar el passat 9 d’octubre al matí, en els
marc dels actes de la Festa del Most.

Prats i Arnau Gelonch van compartir el tercer lloc ex
aequo (3:11).
En fèmines, Mercè Llopart es va imposar amb un
temps de 3:55, per davant de Selma Hernández
(4:03) i de Carlota Turmo (4:09).

Ot Peñafiel, que va ser el primer dels trenta-sis participants en sortir, va córrer els 830 metres que separen l’església de Santa Fe del castell de la Granada
en 3:05, registre que cap dels participants va poder
superar. Carlos Gámez va ser segon (3:09) i Arnau

La prova, que va batre el seu rècord de participació,
és de caràcter solidari, ja que per participar s’ha
d’entregar una ampolla d’oli d’un litre que es destina al Banc dels Aliments.

Ruta pels camps del CF La Granada
El passat 12 d’octubre va tenir lloc una ruta pels
camps on s’ha jugat a futbol al poble al llarg del
darrer segle, coincidint amb els actes de celebració
del centenari del Club de Futbol La Granada

quals hi ha disputat partits l'entitat granadenca des
de la seva fundació, l’any 1921.
Per ordre cronològic, es van visitar l’esplanada de la
Cantina (1920/21), el camp dels Pujols (1921), el de
Cal Feliu (1921/22), el de la Plana de Cal Vendrell
(1922), el de la Plana de Cal Roig (1922), el de Cal
Martí (1934), el de Cal Xendri (1943) i el camp de
futbol actual, que pren el nom del Garxol (1987).

La caminada, que va comptar amb una quarantena
de persones, va tenir una durada de dues hores, en
les quals es van visitar el primer terreny on es va
jugar a futbol a la Granada i els set camps en els

NOVEMBRE 2021

16

Butlletí Municipal - Núm. 220

junt del Garraf ha disputat l’enfrontament amb un jugador amb fitxa falsa.

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

La consecució del primer títol oficial
A la segona volta del Campionat Regional d’Aficionats
reforcem l’atac amb dos fitxatges procedents de Barcelona: Pepe Besarán i Robustiano Vivaracho, que, amb
sis i set gols respectivament, col·laboren en la trajectòria cap al títol. Aquests jugadors arriben amb tren a la
Granada, dinen habitualment a cal Raventós, juguen el
partit i se’n tornen novament amb tren. La contractació
de Besarán, però, quasi ens costa el campionat: a la
seva fitxa consta que el seu nom és José Pérez Flores.
El Pla detecta la falsedat documental i, després d’enfrontar-nos-hi, ho denuncia a la FCF per impugnar el
resultat del partit. Per sort, queda demostrat que al club
ho desconeixíem. El jugador és sancionat amb un any
sense jugar, però ens mantenen el triomf aconseguit al
terreny de joc.
El nou any 1951 el comencem de manera meteòrica,
derrotant consecutivament el Piera (5-3), La Múnia (0-3)
i el Quintinenc (9-0), i entrem a la recta final de lliga
amb moltes aspiracions. La victòria contra l’equip de
Sant Quintí tardarà vint-i-set anys a igualar-se i trentaset a superar-se, mantenint-se com la màxima golejada
en partit oficial durant tot aquest temps. A més, en
aquest partit destaca un gol d’antologia de Josep Maria
Casanovas, en connectar espectacularment una llunyana volea a centrada de Vivaracho.
El 4 de febrer caiem a Sitges (3-2) en un partit trepidant
que es resol amb un penal al minut 85 a favor dels sitgetans; i del qual se’n deriva l’expulsió d’Antoni Ferrer
‘Szegedi’ per insults a l’àrbitre. La frustració per tal derrota a darrera hora acaba en satisfacció, ja que el con-
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El tram final de lliga és duríssim i comença amb el partit
clau contra el líder Capellades, a qui derrotem (2-1)
amb gols de Casanovas i del capità Benet Raventós i
els superem a la classificació. Un cop aconseguit el
lideratge, toca defensar-lo ni més ni menys que al camp
del Pla, on dos nous gols de Casanovas i un de Vicenç
Sales ens donen un triomf vital (2-3) que perilla als despatxos pels fets exposats anteriorment. Després d’aquestes dues victòries ens visita la Llacuna, que paral·lelament està immersa en el Campionat de Catalunya i no pot presentar el seu millor equip. A més, el conjunt de l’Anoia arriba 50 minuts tard a la Granada i se li
dóna el partit per perdut. Tanmateix, els dos equips
acordem disputar un amistós en què golegem (6-0).
Així que arribem a la penúltima jornada amb tres punts
d’avantatge sobre el Capellades. Un triomf contra el
Vilafranca B ens proporciona el títol, independentment
del que facin els capelladins.
L’11 de març de 1951 saltem al camp amb el següent
onze inicial disposats a fer història: Eugeni Julià, Benet
Raventós, Antoni Ferrer ‘Szegedi’, Ramon Santacana,
Joan Guilera, Vicenç Sales, Joan Font, Robustiano Vivaracho, Josep Maria Casanovas, Joan Vendrell i Joan
Rovira ‘Feliu’.
Dos gols de Casanovas, un de Font i un de Feliu ens
donen el títol de campions, el primer de la nostra història en competició federada.
Fragment del llibre ‘Història del CF La Granada’
Roger Vives Font

Per Ramon Cuscó i Vallès

Tot això passava abans...
Alguns fets al poble de la Granada
Els Mossos d’Esquadra

En aquells anys també hi havia a la Granada una dotació de Mossos d’Esquadra, que la gent amant de les
coses d’altres temia més que a la Guàrdia Civil a causa de les pallisses que donaven. N’era el caporal un
personatge conegut pel Ramon Mosso. L’origen d’aquest cos, depenent llavors de la Diputació de Barcelona, ve d’un tal Veciana, de Valls, que organitzà uns grups armats per fer front al pillatge que en aquella
comarca es va produir després de la Guerra del Francès.
També estava organitzat al nostre pobre el sometent, que tenia el lema “pau, pau i sempre pau”. Durant la
Guerra del Francès, aquest cos havia tingut un paper molt destacat a Catalunya. Encara no s’ha aclarit si
aquest mot ve de “som atents” o de “so emetent”. El sometent era cridat mitjançant un característic toc de
campanes, molt diferent de quan es tocava a foc o quan se n’anunciava el perill. El sometent sols actuava
en casos greus de guerres, violències, incendis o la recerca de persones o nens extraviats, com fou el cas
d’en Pere Ferrer Esteve, de cal Pol, que als seus 8 anys va baixar a un pou que feien a prop del Sindicat
per recollir una pilota i no en pogué sortir, així que s’adormí fins que fou trobat, a mitjanit, pels del sometent i altre gent que s’havia mobilitzat. En Pere morí molt jovenet, cap als 15 anys.

Els rabassaires

Durant aquells anys, la qüestió dels rabassaires i els problemes derivats de la propietat de la terra eren
molt candents. El mot rabassaire ve dels antics contractes de la rabassa morta, és a dir, dels contractes
que es feien sobre terrenys erms i incultivats, o boscos talats, i que duraven mentre el cep aguantava. Amb
l’epidèmia de la fil·loxera de l’any 1888, en què moriren tots els ceps, perderen vigència i els rabassaires
es convertiren en parcers temporals. La fil·loxera se superà amb la plantació dels ceps americans que després havien de ser empeltats, cosa que encara es fa avui en dia.
A la nostra comarca ja feia temps que havien desaparegut els mitgers, o sigui, la partició dels fruits a mitges amb l’amo o propietari i els pactes acostumaven a ser el terç, de cada tres parts de la collita, dues
eren per al parcer i una per al propietari, que també participava en la mateixa proporció a les despeses
(adobs, sulfats, etc.) excepte la contribució, que era totalment a càrrec seu.

La revolta del Sis d’Octubre

El país s’anava polititzant i dividint, i el nostre poble també. A més de les dues societats recreatives existents: l’Aliança o sala de dalt, on anava la gent de dretes; i el Sindicat Unió Agrícola Cooperativa, o la sala
de baix, on anava la gent d’esquerres, bona part del veïnat també triava la botiga, el barber, el forn i el ferrer segons la seva afinitat ideològica. El 6 d’octubre de 1934 el govern de Madrid declara l’estat de guerra
a tota Espanya. Cap a les 6 de la matinada del 7 d’octubre, el President Companys es va rendir al general
Batet perràdio i tot el govern de la Generalitat fou detingut i posteriorment condemnat a cadena perpètua.
A la Granada no passà res, però a Vilafranca, aquella nit, fou incendiada la basílica de Santa Maria. Als
pocs dies, l’alcalde granadenc Manel Escoda Ollé i els regidors foren destituïts, i es formà una comissió
gestora municipal composta pels dos regidors de l’oposició, Antoni Domingo Marrugat i Josep Ràfols Miret, i es feu càrrec aquest últim de l’alcaldia, nomenat per l’autoritat militar. En aquests fets i d’altres la gent
veia ja que les coses no anaven bé, i que la revolució i la guerra civil per desgràcia anava agafant forma.
Continuarà al proper butlletí...
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REUNIÓ DEL CASAL DE LA GENT GRAN

SORTIDA A PORT AVENTURA

El divendres 12 de novembre a les sis de la tarda va
tenir lloc la reunió informativa de les noves mesures
de reobertura del Casal de la Gent Gran. En aquesta
reunió, es va explicar el calendari setmanal d'activitats del casal i els seus horaris i ubicacions. També
es va entregar en mà un horari per penjar a la nevera
i poder recordar-ho.

El #MovimentJove hem arrencat aquest trimestre amb moltes ganes! El passat 7 de novembre
vam fer una sortida a Port Aventura amb molts
altres joves de la comarca a celebrar la Castanyada i el Halloween.

ACTIVITATS
Gràcies a la millora de la situació sanitària, ja podem
tornar a dur a terme activitats de forma més o menys
normal. Les activitats previstes per a aquest curs són
les següents:
Gimnàstica (pilates)
Dilluns i dimecres, de 10 a 11 h
Centre cívic

També hem col·laborat amb la caminada de la
Granada a Montserrat i fem suport acadèmic
amb joves del poble tots els dimarts i els dijous
de 17 a 18:30 h al Centre Cívic.

Espai de relació (jocs de taula i bingo)
Dilluns, dimarts i divendres, de 15 a 19 h
Casal de la Gent Gran

Aquest proper mes estem planejant de fer un
torneig de globus al centre cívic, t'hi apuntes?

Treballs manuals
Dimecres, de 16 a 19 h
Casal de la Gent Gran

ON ENS PODEU TROBAR?
Com ja sabeu, ens trobareu els dilluns i els dimecres al Centre Cívic de 16 a 20 h. Un lloc de
trobada dels joves del poble amb futbolí, sofà,
jocs de taula, wifi, etc. on hi podràs passar una
bona estona :)

Taller d’estimulació cognitiva
Grup A: dijous, de 15:30 a 16:30 h
Grup B: dijous, de 16:30 a 17:30 h
Casal de la Gent Gran
El servei de podologia i de barberia segueix tenint
lloc de forma quinzenal. Per a més informació, us
podeu adreçar al Casal de la Gent Gran de forma
presencial o per correu a gentgranlg@yahoo.com.

Us hi esperem!

CANVIS EN EL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE
LA GENT GRAN
El nou horari d’atenció de la dinamitzadora a la Granada serà els dijous de 15 a 19 h, en lloc dels dilluns
com era habitual fins ara.

Més informació: CASAL DE LA GENT GRAN

Més informació: CENTRE CÍVIC

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

Horari: dilluns i dimecres, de 16 a 20h.
Telèfon i WhatsApp: 628 26 44 82 (Oriol)
Instagram: @dinamolagranada
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FESTA DE LES VAQUETES – FESTA DEL MOST DEL 1979
Imatge superior: Veïns del poble i de l’organització contemplant com va la festa des del
damunt d’un Jeep a la plaça de la Font.
Imatge inferior: Carrer del Poeta Cabanyes ple de gent esperant impacient per arrencar a
córrer davant d’una vaqueta.
Fotografies cedides per la família Fucho Tubella.

