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Benvolguts Vilatans, 
 

Amb aquest dotzè número del butlletí, la Granària, desitjo que tothom hagi 
pogut gaudir d’unes bones festes de Nadal i Reis i que aquest primer trimestre 
d’enguany hagi estat profitós per a tothom i amb una bona salut que és el 
principal. 
 

 Aquest número del butlletí porta una bona notícia, en Jordi Navinés  
col·labora en el muntatge de la revista municipal, aportant noves idees, 
reportatges i escrits  entre d’altres coses. 
 

Aquest primer trimestre ha estat bastant tranquil i amb un ambient 
primaveral per l’època de l’any en que estem, enguany, pràcticament no hem 
tingut hivern, no ens ha nevat ni tampoc hi han hagut gaires gelades per destacar. 

 
Tot aquest canvi climàtic que sembla que és ja una realitat, ens pot portar a 

una sequera important aquest estiu. Així doncs, crec que tots serem prou 
responsables per fer un bon ús de l’aigua i dels recursos que fins fa poc 
utilitzàvem a cada casa; seguint mantenint al dia i plenes les cisternes pel que 
pugui passar aquest estiu. Tampoc cal alarmar-nos perquè fins els mesos de calor 
pot ploure molt i no tindrem cap mena de problema.  
 

Respecte les activitats que tenim previstes pel mes de maig, hi ha una nova 
edició de la fira d’artesans i productes naturals que es celebrarà el dia 20. 

Comptem amb alguns esdeveniments concertats com ara: un concert 
d’arpes, animació infantil, una exhibició amb cavalls i enganxes amb més 
participació i espectacle que l’any passat, i alguna inauguració que ja tenim 
prevista. 

 
Us agrairia l’aportació d’idees per organitzar més esdeveniments o altres 

activitats i ens les féssiu arribar i col·laborar alhora amb la organització de la fira.   
 

Bé, només em resta desitjar que tots gaudim de la festa  i que el bon temps 
ens acompanyi.  
 

Salutacions. 
  

    
Pere Genescà Girbau 
Alcalde 
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DADES METEOROLÒGIQUES. ESTACIÓ ÒSSUL 
(GRANERA). per Ramon Pedrerol 
GENER 2007 
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1 7,4 9,3 6 93 68 5,5 2,8 233 33,8 NW 1032 1,09 359
2 6,5 12,3 3,5 94 46 5 0,4 105 20,9 N 1033 0,25 2,02 486
3 5,6 12,8 0,1 90 49 2,5 -1,5 108 17,7 N 1034 2,38 431
4 6,5 12,6 4,2 79 54 3,1 -0,1 228 32,2 N 1026 1,79 593
5 6,1 12,2 2,3 93 55 4,7 -0,4 125 19,3 N 1027 2,22 435
6 7,4 13,7 3,1 90 56 5,3 0,4 63 17,7 WNW 1028 2,46 447
7 8,8 14,9 4,9 83 50 5,6 1,2 55 27,4 S 1025 2,40 442
8 6,4 12,0 3,3 90 57 3,7 0,5 203 25,7 N 1022 1,58 482
9 9,1 15,8 3,5 94 52 6,4 2,3 140 27,4 WNW 1024 2,42 450

10 10,0 16,9 6,6 78 45 5,6 0,7 58 19,3 N 1025 2,55 514
11 7,9 14,8 1,8 94 55 7,3 0,9 97 19,3 NW 1031 0,25 2,49 450
12 7,6 16,9 0,9 96 47 5,4 0,4 139 22,5 N 1032 0,25 2,53 452
13 12,1 20,8 5,8 75 35 6,7 -2,4 84 17,7 WNW 1027 2,65 470
14 10,4 15,9 6,2 84 55 7 2,3 68 19,3 NW 1028 2,30 452
15 7,3 9,4 5,4 93 72 5,9 2,4 81 22,5 N 1026 0,93 232
16 7,3 8,8 5,7 96 81 6,8 4,1 49 16,1 SSW 1024 0,25 0,49 137
17 5,6 12,9 2,8 97 59 8,1 2,4 180 25,7 N 1027 0,75 1,99 500
18 6,4 11,8 2,2 96 62 5,5 1,5 272 30,6 N 1029 0,25 2,35 577
19 10,5 18,8 6,4 91 47 8,2 5,1 274 35,4 N 1029 2,66 487
20 12,0 19,9 7,2 95 46 8,6 6 167 25,7 N 1025 0,25 2,73 493
21 9,6 15,2 6,4 94 60 8,5 2,9 47 17,7 WSW 1021 2,12 623
22 7,3 8,7 4,2 97 77 7,1 3,1 220 41,8 WNW 1008 2,78 25,10 0,70 324
23 2,5 6,3 -0,7 96 63 3,2 -4,6 387 66,0 W 1002 0,25 2,41 663
24 0,9 5,6 -2,3 73 24 -4,2 -17,1 208 46,7 N 1007 2,42 630
25 -0,4 5,3 -3,3 91 57 -1,6 -6,1 108 27,4 S 1008 1,41 524
26 1,0 8,5 -3,8 87 32 -3 -9,1 121 25,7 N 1017 3,03 517
27 -0,2 7,3 -5 93 41 -3,5 -7,1 214 25,7 N 1026 3,04 524
28 2,2 9,9 -3,3 78 33 -3,7 -7,3 139 19,3 S 1030 2,49 556
29 7,5 15,8 1,3 52 19 -4,4 -10,9 144 29,0 S 1021 3,17 533
30 5,8 13,9 0,5 89 27 2,2 -10,1 150 35,4 S 1019 2,98 535
31 5,8 9,0 4,1 91 64 3,8 1,9 50 20,9 S 1021 0,25 1,18 487

Resum 
gener 
2007

6,5 20,8 -5,0 97 19 8,6 -17,1 4517 66,0 W 1024 6 25,1 67 663

Resum 
gener 
2006

4,1 14,3 -3,3 99 38 9,5 -7,6 4364 60,0 E 1019 88 110,7 50 667

Resum 
gener 
2005

4,0 17,2 -9,7 96 17 5,8 -20,2 5708 81,0 N 1024 3 66 581
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FEBRER 2007 
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1 3,5 6,8 1,7 97 78 4,2 0,6 235 30,6 N 1024 0,3 1,2 524
2 5,3 13,0 0,4 93 53 3,7 -0,7 92 27,4 S 1027 0,3 3,0 538
3 5,1 11,7 2,1 96 56 4,1 0,1 109 30,6 S 1024 2,6 584
4 4,7 7,9 2 96 71 4,5 1,4 121 32,2 S 1023 0,3 1,6 333
5 6,4 7,8 4,9 92 71 4,3 2,1 86 20,9 S 1020 0,5 0,9 227
6 4,6 9,9 2,6 96 67 6 1 143 22,5 N 1009 2,0 605
7 5,7 11,2 2,7 95 56 5,1 -1,3 199 40,2 W 1005 0,3 2,4 642
8 6,7 9,6 5,1 94 57 6,7 -2 146 59,5 ESE 1005 7,1 4,1 1,1 303
9 6,8 11,6 3,9 96 56 7 179 35,4 NW 1006 0,3 2,5 809
10 7,5 13,9 3,4 80 42 4 -0,5 281 48,3 WSW 1012 3,5 582
11 10,1 15,8 4,9 75 52 8 -0,6 247 48,3 N 1015 2,9 598
12 11,4 14,8 7,2 83 34 9 -7,5 409 75,6 SW 1009 2,0 739
13 7,5 14,1 2,8 76 38 1,3 -6,4 191 41,8 NNW 1017 3,6 623
14 10,4 15,2 6,6 73 56 6,9 0,4 225 56,3 WNW 1012 2,1 542
15 9,1 17,8 0,8 85 21 1,1 -5,6 220 32,2 NW 1020 4,1 637
16 12,0 17,4 6,9 42 6 -1,8 -22,5 180 46,7 SE 1016 3,7 686
17 8,2 10,6 6,1 96 36 7,6 -3,9 163 43,5 ESE 1011 8,6 9,4 0,5 132
18 5,6 8,4 2,8 95 77 6,5 1,8 169 38,6 NW 1011 0,5 1,3 616
19 6,9 11,7 2,8 93 64 5,4 1,6 146 33,8 NNE 1013 3,9 739
20 6,9 11,1 3,1 95 61 6,9 1,9 195 41,8 S 1010 0,3 3,7 728
21 7,6 12,2 5,1 96 65 6,8 4,6 89 32,2 S 1014 0,5 2,2 820
22 6,8 10,1 4,9 96 69 6,7 3 153 32,2 WNW 1013 0,3 2,3 781
23 8,7 15,2 3,3 92 51 5,6 1,8 192 43,5 W 1012 4,2 649
24 9,6 15,1 4,9 93 55 6,1 3,4 282 45,1 WSW 1014 3,7 711
25 8,2 10,9 4,6 90 69 6,6 -0,3 253 49,9 NNW 1013 2,0 10,9 1,9 491
26 7,0 14,0 0,6 89 41 2,8 -1,1 261 43,5 E 1018 4,4 672
27 8,4 15,3 1,8 93 52 5,7 -0,1 154 32,2 N 1022 3,3 700
28 11,2 16,9 9,1 85 55 7,5 5,6 217 35,4 NW 1016 2,4 660

Resum 
febrer 
2007

7,6 17,8 0,4 97 6 9,0 -22,5 5339 75,6 SW 1015 21 10,9 73 820

Resum 
febrer 
2006

4,8 14,8 -3,0 98 32 6,4 -8,1 4123 98,0 SSW 1013 13 11,2 78 859

Resum 
febrer 
2005

2,7 16,1 -6,8 96 19 5,9 -16,7 5458 66,0 N 1017 27 9,7 77 753
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MARÇ 2007 
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2007

DIA MITJA MAX MIN MAX % MIN % MAX MIN
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1 10,3 14,3 6,2 92 40 7,1 0,2 220 45 WNW 1014 3,25 713
2 12,0 17,9 6,8 77 50 7,2 2,2 281 40 NW 1015 3,89 646
3 12,7 17,9 8,9 79 52 8,7 5,2 233 40 NW 1017 2,91 809
4 14,6 20,7 9,1 80 34 8,2 -0,8 238 64 S 1016 4,58 795
5 10,9 16,4 7,6 94 35 7,3 -0,7 163 32 S 1019 3,24 904
6 9,2 12,6 6,4 70 39 1,3 -3 241 52 WNW 1018 2,05 575
7 6,4 10,2 3,5 93 68 6,8 0,7 236 50 N 1007 9,1 18,0 1,72 769
8 8,2 16,2 2,2 93 27 4,9 -7,2 244 48 N 1014 4,71 758
9 7,3 14,2 0,8 72 36 2,2 -8,7 173 26 N 1026 3,63 795
10 9,7 15,4 5,9 70 15 1,5 -12,2 457 66 NNE 1026 5,23 755
11 8,7 16,9 3,3 64 21 0,9 -9,4 198 53 SSW 1025 5,27 836
12 7,7 14,2 2,3 69 34 -0,3 -3,2 154 40 S 1024 5,02 843
13 8,7 13,9 4,2 68 35 -0,6 -3,8 180 47 S 1026 4,84 714
14 11,3 19,1 5,8 62 26 2,2 -2 156 47 S 1026 4,98 727
15 11,3 17,1 6,9 70 35 4,8 -0,4 120 34 S 1024 3,50 660
16 9,9 16,4 6,7 88 46 6,6 2,3 169 39 S 1022 2,8 15,5 3,91 906
17 10,2 17,3 4,2 92 43 6,6 2,2 164 27 N 1024 5,16 760
18 9,2 16,4 2,4 90 41 4,4 0,8 201 31 W 1018 5,17 758
19 6,9 11,8 -0,1 83 26 3,7 -12 285 56 WNW 999 0,3 3,34 1061
20 1,8 7,4 -2,3 86 27 -3,5 -11,9 369 55 W 1000 5,26 947
21 3,3 11,7 -2,9 79 13 -4,8 -16,1 299 45 NW 1004 5,13 853
22 4,3 11,4 -1,8 67 16 -2,4 -14,4 252 45 WNW 1011 4,35 894
23 4,5 13,2 -2 82 36 2 -5,5 257 55 SSW 1009 5,05 804
24 5,7 13,8 2,7 90 28 3,3 -5,1 248 48 N 1006 5,03 970
25 4,4 8,8 0,7 77 47 1,4 -3,9 226 52 S 1010 4,27 839
26 5,3 10,1 2,3 95 56 4,7 -1 171 39 S 1014 2,52 957
27 5,6 8,3 3,8 96 75 4,9 2,6 150 31 S 1014 4,1 7,1 1,74 804
28 5,9 9,4 3,5 92 61 4,2 1,5 186 47 ENE 1011 0,3 1,96 523
29 8,1 14,3 5,6 83 40 3,4 -0,4 300 50 ENE 1013 2,3 19,3 3,68 945
30 7,2 12,5 3,3 92 43 3,5 0,1 270 56 W 1013 4,45 954
31 6,7 13,6 3,8 96 56 6,8 2,3 270 40 SSW 1010 5,3 17,5 3,02 1079

Resum 
març 
2007

8,0 20,7 -2,9 96 13 8,7 -16,1 7109 66 NNE 1015 24 19,3 123 1079

Resum 
març 
2006

9,0 22,4 -2,8 99 18 9,7 -16,0 7309 76 NW 1012 4 1,3 124 1059

Resum 
març 
2005

7,3 19,4 -5,6 99 14 12,8 -19,1 6294 61 S 1016 18 59,9 124 952
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GRANERA AL MÓN per Jordi Vilà 
 
Un any més, aquest hivern vuit esquiadors d’aquest poble hem fet una expedició 
als Alps. 

 
En aquest cas  han triat Avoriaz, un poble francès creat fa 40 anys expressament 
per gaudir dels esports d’hivern. 

 
Fronterer amb Suïssa, l’estació permet esquiar tan a territori francès com a terres 
suïsses. Una curiositat del poble és que degut a la gran quantitat de neu 
acumulada als carrers no està permès que hi circuli cap vehicle convencional, 
només es poden recórrer els carrers a peu, esquiant o amb trineus tirats per 
cavalls. 

 
Nosaltres hem gaudit d’una setmana amb un temps canviant però això no ens ha 
impedit de gaudir de l’abunda’n neu que malauradament, enguany, no disposem 
aquí a Catalunya. 
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EL RACÓ DE L'ECOLOGIA per Jordi Navinés. 

Encetem en aquest numero de la Granària un apartat nou en el que parlarem de 
l'ecologia d'una manera pràctica. 

Tot hom esta al corrent avui en dia del canvi climàtic i dels enrenous que això ens 
portarà, tan a nivell meteorològic (sequeres, aiguats...) com econòmics 
(encariment del petroli, gas,  llum...). Cal dons estar preparat perquè això ens 
trasbalsi el menys possible en la nostra vida quotidiana. Potser que el canvi 
climàtic a nosaltres no ens afecti d'una manera directe, però als nostres nets, bis 
nets i demés descendents segurament que si. 

En aquesta primera entrega tractarem de les plaques solars per obtenir energia 
elèctrica (fotovoltaica). 
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES. 
Les instal·lacions solars fotovoltaiques sorgeixen com a necessitat de proporcionar 
energia elèctrica a nuclis o elements que estan aïllats de la xarxa elèctrica. 
Aquesta tecnologia es va començar a desenvolupar durant els anys seixanta en la 
cursa espacial per tal proveir d'energia elèctrica els satèl·lits que es posaven a 
l'espai. Actualment té un gran nombre d'aplicacions des de les ja esmentades 
electrificacions de nuclis aïllats de la xarxa elèctrica dins a les telecomunicacions o 
obtenció d'aigua dels pous. 

La base d'aquestes instal·lacions solars son les plaques fotovoltaiques. Aquestes 
son unes petites lamines d'un material (silici) el qual transforma l'energia lumínica 
(fotons) en energia elèctrica (voltaica). Aquestes plaques s'instal·len en uns 
conjunts de forma plana denominats panells. Cada panell te un nombre 
determinat d'aquestes plaques, segons la quantitat d'energia elèctrica que es 
vulgui generar. Així, si volem generar la suficient energia elèctrica com per tenir 
tots els electrodomèstics de la casa encesos, necessita-riem molts més panells 
que si volem tenir sols la nabera, un parell de llums i un altre petit electrodomèstic 
encès al mateix temps. 

  PANELL FOTOVOLTAIC 

Una instal·lació solar fotovoltaica estaria formada per un complex de panells (que 
converteixen la llum en corrent elèctric continu), un convertidor (que transforma el 
corrent elèctric continu en altern) i un sistema de bateries (per acumular els 
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excedents d'energia a utilitzar quan no hi ha sol). Aquest mètode ens permet 
gaudir d’energia elèctrica pròpia, no contaminant i a llarg termini, rendible 
econòmicament. A més, els excedents de energia produïda, es poden vendre a 
una companya elèctrica bolcant-los a la xarxa publica.  

Amb aquest diagrama podreu veure el funcionament d'una instal·lació fotovoltaica:  

 Model d'una instal·lació fotovoltaica 

• Panells fotovoltaics (1).- Són dispositius encarregats de convertir de 
directament la radiació solar captada en energia elèctrica de corrent 
continu.  

• Reguladors de càrrega (2).- Tenen la funció de controlar de forma 
automàtica la càrrega de les bateries. També tenen la funció de controlar el 
consum de les càrregues de corrent continu.  

• Bateries (3).- Dispositius destinats a l'emmagatzematge de l'energia 
elèctrica en forma de corrent continu.  

• Inversor o Convertidor CC/CA (4).- Dispositiu electrònic encarregat de 
convertir el voltatge de corrent continu en voltatge altern de 220V i 50Hz, 
per tal d'alimentar les càrregues que funcionen a 220V o per lliurar l'energia 
sobrant a la xarxa elèctrica.  

• Càrregues o Equips de consum (5).- Són tots aquells elements que han 
de consumir energia elèctrica i per els quals s'ha dissenyat la instal·lació. 
Les càrregues poden funcionar a 220V de corrent altern i a 12V de corrent 
continu. Aquestes darreres caldria connectar-les al regulador (2).  

 
Així, en el cas que sigui de nit o amb núvols, consumiríem el corrent de les 
bateries, que no es carregarien fins que tornes a fer sol. Podem tenir tantes 
bateries com es vulgui, segons les nostres necessitats de consum elèctric. 
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Avui en dia hi ha un gran nombre de empreses que fabriquen i instal·len sistemes 
fotovoltaics, adaptats a les necessitats de consum energètic de cada client. El preu 
aproximat oscil·la entre 800 i 12.000 euros per tota la instal·lació. Hi han algunes 
empreses que comercialitzen uns "kits" bàsics i econòmics amb tots els elements 
necessaris perquè el mateix client s'ho pugui muntar ell sol.  

Sobre les subvencions que la Generalitat de Catalunya per les plaques 
fotovoltaiques estan en el ordre entre 812 i 710,5 euros/m2 de superfície de 
panells instal·lats. Per demanar aquestes ajuts us heu d'adreçar a l'Institut Català 
d'Energia (ICAEN), av. Diagonal, 453 bis, 08036 Barcelona, telèfon 936220500. 

Però teniu en compte que sols es pot demanar aquesta ajuda per instal·lar els 
panells en vivendes aïllades del la xarxa d'electricitat publica. Com ara les Masies. 

Fins el proper article ! 

 

 

 

Compostatge a Granera. 
 
Aquest passat mes de març s'ha dut a terme en el nostre poble, una iniciativa del 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Granera. Aquesta actuació te el propòsit de reduir la quantitat de 
brossa generada en cada llar mitjançant el compostatge domèstic. 
 
A les persones que han assistit al curset, se'ls hi ha cedit de manera gratuïta un 
compostador i se'ls ha explicat la manera d'utilitzar-el. 
 
El curset conclourà el proper 14 d'abril amb la verificació de l'us correcte del 
compostador. 
 
Des de la redacció, aplaudim aquesta iniciativa encaminada a reduir l'embruta-
ment del nostre planeta. 
 
Jordi Navinés. 
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OPINIONS... 
 

Com crec que la majoria de vosaltres ja sabeu, en un futur pròxim, Granera 
creixerà. A petició d’alguns habitants s’han iniciat en els darrers mesos els 
procediments mitjançant els quals, els propietaris de terrenys poden sol.licitar la 
re-qualificació d’aquests, amb l’aprovació primer del poble i després de les entitats 
competents, és a dir, del Departament d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Segons el meu criteri la necessitat de sòl urbà que té Granera és relativa, ja que 
crec que un poble té necessitat de sòl urbà quan un sector jove del mateix 
necessita lloc on construir vivenda per establir-se. Crec que si això fos així, 
Granera, poc sòl urbà necessitaria. 

 
Considero que del sòl urbà que es proposa, només un petit tant per cent serà per 
a primeres residències, la resta fregant un 95% es destinarà a crear segones 
residències. 

 
Personalment respecto i admiro aquells pares que tenen terrenys qualificats com a 
rústics i pensant amb la possibilitat que els seus fills vulguin ,el dia de demà, 
gaudir d’una primera o segona residència, aprofitin aquesta ocasió per assegurar-
se el sòl urbà que necessitaran. 
 
D’altra banda detesto aquells qui esperen amb candeletes les properes 
modificacions per despendre's ràpidament dels terrenys re-qualificats on 
promotors i constructors ja hi tenen el peu mig posat. 

 
Jo espero sincerament que aquests fets no siguin un canvi massa important pel 
que ara és Granera. 

 
Apel.lo a la responsabilitat de tots, vilatans, propietaris de terrenys, Ajuntament, 
Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per que siguin pocs els 
camps de cultiu, feixes cultivades o hermes que es vegin envaïts per la totxana. 

 
No vull ser alarmista però la veritat és que precedents, malauradament en sobren. 
Tampoc vull  semblar egoista, però sincerament crec que on recau el valor afegit 
de Granera és que no se n’hi afegeixin gaires. 

 
Jordi Vilà 

 
Qui vulgui participar en aquest apartat, tan sols ha d'adreçar la seva opinió per 
escrit a Jordi Navinés o Pere Genescà. També ho pot enviar a través de e-mail a 
jdcatbra@teleline.es 
 
Nota de l'Editor. 
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NOVETATS AL POBLE. 
Sobre Gegants, Cap-grossos i Dracs 
 
No fa  gaire va arribar un drac d’aigua al castell de Granera.  
Deia que ja no volia seguir vivint al llac. 
 
Al estiu és tenia que quedar al fons, ben quiet, perquè no el veiessin els banyistes, 
i passava molta gana perquè els pescadors se l’enduien els crancs de riu. 
És va aprimar tant que podia passar per les escletxes del forat negre, per visitar el 
seu únic parent, el drac de terra. (fa mil anys que totes las altres famílies de dracs 
van  expulsar  del poble als dracs de foc ja que causaven molts incendis forestals i 
en  quant als dracs d’aire... se’n van anar volant!!). 
 
El drac d’aigua se estarà fins a l’estiu a la casa de na Isabel i d’en Josep-Lluis, i a 
partir de la propera Festa Major es mudarà a la casa del Baró Asler,  que li ha 
convidat a viure amb ell. 
Fins aquest moment, hem de trobar-li un nom al drac. Si voleu participar envieu el 
vostre suggeriment a la redacció de la Granària. 
 
Passarem a pertànyer a la xarxa de municipis amb colla de dracs de Catalunya!! 
 
Isabel Morón 

 
HERBES REMEIERES per Jordi Vilà 

  El Fonoll: Aquesta planta es molt 
comú a Granera,generalment es troba als marges i als vorals dels camins. El fonoll 
s'ha utilitzat des de sempre i amb diferents finalitats.El tronc del fonoll i la flor 
serveix per aromatitzar guisats, per perfumar les olives també per fer alguns 
licors,aprofitant el aroma anisat.Si l'utilitzem en infusió també es considera un bon 
digestiu. 
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   La Malva: També molt abundant al poble, 
deixant a part les connotacions que pugi tenir te molts afectes beneficiosos.De la 
malva s'aprofita la flor i també les fulles, ja des de molt antigament era una planta 
comestible que es formava part de les amanides d'aquells temps. Com a 
desinflamatori serveix fent un pegat de flors bullides.Tot i aquestes propietats s'ha 
de tenir en compte que diuen que te efectes laxants. 

PASSATEMPS 
SODOKU: L'objectiu del Sodoku és emplenar una quadricula de 9x9 cuadrets 
dividits en sub-cuadrets (també denominats "capses" o "regions") de 3x3. Amb 
xifres de 1 al 9 partint d'alguns números ja disposats en alguns cuadrets. No 
s'ha de repetir cap xifra en la mateixa fila, columna o sub-cuadret. Un Sodoku 
està ben plantejat si la solució és única. Resumint, hi ha que emplenar la 
quadricula de manera que: cada fila, cada columna i cada "capsa" de 3x3 
contingui números del 1 al 9. 

                      Solució en l'ultima plana. 
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ELS NOSTRES ARTISTES per Jordi Navinés. 

Vull dedicar aquesta secció als nombrosos artistes veïns que estan en Granera. Ja 
siguin residents permanents en el municipi, o bé aquells que estan solament els 
dies d'esbarjo que les seves activitats laborals els hi permeten. 

Aquests artistes, tant homes com dones, tracten una considerable varietat de 
temes. Alguns d'ells fins i tot més d'un! A Granera tenim; pintors, escultors, 
ceramistes, musics, artesans de la fusta, fotògrafs, modelistes navals, modelistes 
militars, ... i moltes altres activitats de caire artístic.  

Aquí donarem a conèixer en cada edició de la Granària un dels nostres artistes. 
En aquest numero tenim a: 

Joan Coderch Oliveras, modelista naval. 

 

En Joan Coderch va néixer a Olot. De sempre en Joan l'hi han agradat les 
manualitats. El bricolatge i la mecànica son els seus punts forts, a més de 
l'electrònica. Ha fet alguns cursos per correspondència de radiotècnica, però en 
Joan és pràcticament un autodidacta.  

L'afició al modelisme naval l'hi va venir ara fa uns 11 anys. Quan va tancar la 
botiga que tenia a Castellar del Vallès es va dedicar a treballar amb la fusta per 
omplir les hores lliures. Va començar fent peces d'escacs d'artesania, treballant en 
el taller que va organitzar en un racó de casa seva. 

Un dia, un amic seu de Castellar del Vallès, que construïa maquetes navals per 
afició, el va engrescà a muntar vaixells de fusta. El primers van sortir de pena (tots 
el començaments son difícils!!) però poc a poc va anar millorant la tècnica. De 
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construir maquetes de vaixells estables (aquells que no van a l'aigua) va passar 
als vaixells navegables a Radio Control. 

I així, poc a poc, en Joan ha anat muntant una autentica "flota" en miniatura. En 
Joan ha construït des de Portaavions (amb avions inclosos!), a vaixells de pesca, 
passant per llanxes ràpides, velés, fragates,... inclús submarins que funcionen i 
tot!! Fins i tot ha fet molts vaixells tancats en ampolles. 

 

 

 

En Joan ha participat en varies exposicions de maquetes en Castellar del Vallès, 
Sabadell i Granera.  Sent ja un habitual participant en les festes majors de 
Sabadell i Castellar. D'aquestes mostres, en Joan te premis i mencions. 

Per reproduir un vaixell, en Joan Coderch es basa en plànols i fotos. Construeix 
tots els elements que formen el vaixell a base de fusta, metall, cola, pintura i 
paciència. 

També ha restaurat algunes maquetes de vaixells deteriorats de amistats seves. 

A l'hora de decidir quin vaixell ha de construir, es basa solament en la bellesa de 
línies de la nau. El vaixell l'hi ha d'entrar pels ulls per decidir-se a muntar-el. Tan 
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se val que sigui a vela o a motor. 

En Joan Coderch està molt orgullós dels seus vaixells, sobretot d'aquells de més 
recent factura. El vaixell fluvial propulsat per pales del riu Mississippi, i la seva 
última creació, una llanxa rapida de la Guàrdia Civil. 

 

 

 

 

Espero que amb aquestes línies tots coneixen una mica més a en Joan Coderch. 

Fins el proper artista !  
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LA RECEPTA per Gemma Genescà 
 
PIZZA DE PASTOR 
 
INGREDIENTS: ( PER A 4 PERSONES) 
 
PER FER LA MASSA 
 
180g d’aigua. 
10g de sal. 
10g d’oli d’oliva. 
1’5g de llevat premsat. ( 1g a l’estiu ) 
10g de margarina. 
400g de farina de força. 
 
PER. LA PIZZA 
 
160g de formatge parmesà. 
400g de mozzarella. 
400g de botifarra esparracada. 
Orenga. 
 
PER LA SALSA DE TOMÀQUET 
 
½ kg de tomàquet natural ratllat.  
alfàbrega triturada. 
pebre blanc molt. 
oli I sal. 
 
PREPARACIÓ: 
 
Per la base de la pizza, barregeu en un bol la farina, el llevat premsat, la 
margarina, la sal, l’aigua I l’oli. Treballeu la massa amb les mans fins que quedi 
ben compacta. 
Tot seguit, talleu-la en 3 peces i feu-ne 3 boles. Poseu-les en un plat i deixeu-les 
reposar 4 hores, tapades i a temperatura ambient, per. tal que el llevat fermenti. 
Passat aquest temps, comenceu a estirar la massa amb l’ajuda d’un corró de 
fusta, i mentrestant, fregiu la botifarra en una paella amb una mica d’oli. 
Un cop la base de la pizza ja estigui ben estirada, poseu-la en una safata d’anar al 
forn. Escampeu-hi al damunt la salsa de tomàquet, la mozzarella trossejada, la 
botifarra esparracada, el formatge parmesà ratllat i l’orenga.  
 
I ja per acabar, coeu les pizzes al forn, uns 10 minuts a 200º  
 
BON PROFIT! 



 18

 
EL RACÓ LITERARI 
 
Doncs sí, llevat de tu, no em feien falta, 
a res d'homes posava voluntat: 
una muntanya ben dreta i ben alta, 
això sí que em tenia el cor robat. 
Aquells geps i crestalls e les carenes, 
aquells penyals escrostonats i secs, 
si me'n costaven de treballs i penes, 
amb boires i amb tronades i amb llampecs! 
De lluny veia la punta, 
blava, eixerida, tota sol i vent. 
I em feia de seguida una pregunta: 
"Que hi pujaries ara? Ja ets valent?" 
"I és clar que hi pujaria!" I pit i fora, 
i ja m'hi tens; però després 
quan era quatre passes a la vora, 
semblava que la punta s'estirés, 
i em cridava de lluny -jo la sentia-  
"Da-li, Silvestre, puja més amunt, 
has de provar la teva valentia, 
et cal aguantar el punt; 
no val que t'entre-tinguis ni t'esperis, 
ja suaràs la sang pel coll que ve". 
I jo li responia: "No t'esveris, 
que ja t'assoliré!" 
I pla que l'assolia, 
i et dic que tant si ho creus com si no ho creus, 
li agradava la meva companyia, 
no remugava mica sota els peus. 
I que s'estava bé dalt les cingleres! 
Pel cos tot eren gràcies i afalacs, 
i olor de ginestells i gabarreres, 
i salabrugues i balacs. 
Tanta herba i tanta flor que et retornava; 
i el vent que per l'esquena se t'esmuny, 
i la vista del volt que mai s'acaba, 
i el niu de pobles escampats al lluny! 

  Fragment de "El Mal Caçador" de Josep Maria de Segarra.  



 19

ACUDITS 

 
 
1. - Mama, mama, perquè t'has casat amb el papa? 

    - Ai, filla meva, tu tampoc t'ho expliques, oi? 
2.   Una mare va amb la seva filla a la consulta del metge de capçalera i li diu: 
 -La nena em té preocupada, doctor. Com pot veure, no para mai de 
somriure. 

 El doctor examina la nena i al cap d'uns moments recomana a la mare: 

 - Escolti, senyora, i si provés d'afluixar-li les cues? 

3. - Mama, ja no vull anar a Mallorca! 

 - Ara ja és massa tard per dir-ho. O sigui que calla i continua nedant.  

4. Un empleat es presenta al despatx del cap de personal per demanar una 
pujada de sou i diu: 
 - He de dir-li que m'haurà d'apujar el sou, ja que tinc tres companyies molt 
importants que van darrera meu. 
 - Ah, si...?, podria dir-me quines? 
 I l'empleat contesta: Si senyor, la del telèfon, la de l'aigua i la de la llum. 

Solució del passatemps  
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