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Benvolguts vilatans, 
 
Aquest és el meu primer contacte amb vosaltres mitjançant la primera edició d’aquest butlletí informatiu que 
editarem periòdicament cada tres mesos. 
 
En aquesta primera edició no puc explicar gaires coses agradables; els estralls dels focs d’aquest estiu 
encara estan vius dintre meu i a pesar de les seqüeles que després del desastre encara queden per anar 
solucionant, feia anys que la gent d’aquest poble no ens uníem per lluitar i fer front a una mateixa cosa. 
Tothom, grans i joves vam lluitar aferrissadament amb les ferotges flames que amenaçaven les nostres 
cases i pertinences, fins aconseguir aturar aquell maleït infern.  
 
Des d’aquí voldria dir-vos que em resten grans records de tots els voluntaris i altres col·laboradors que ens 
van ajudar amb tota mena d’esforços i medis per combatre el foc. A tots ells els corresponc amb un gran 
agraïment.  
  
I no vull oblidar-me dels esforços de tots els municipis que ens han ajudat amb acolliment de persones 
evaquades, avituallaments, medis i un munt de coses que m’han passat desapercebudes, així com agraïr a 
les ADF, bombers i a totes les autoritats polítiques que van venir al nostre municipi per ajudar al que fes falta. 
 
En les properes edicions espero poder escriure coses més agradables que les que llegiu en aquesta primera, 
marcada per aquest mal record. 
 
Bé amigues i amics espero que la idea d’aquest full trimestral us agradi i el puguem fer cada vegada més 
gruixut amb escrits i temes d’interès, i que tots sigueu partíceps d’aquesta iniciativa i col·laboreu amb 
nosaltres per tirar endavant aquest butlletí. 
 
Que passeu unes bones festes i feliç 2004, 
          
Pere Genescá Girbau 
Alcalde de Granera 
 
 
 
 
 
 
 
NAIXEMENT A GRANERA  ESPORTISTES DE GRANERA 
 
Aquest mes de desembre ha  Els passats 27 i 28 de setembre es Enguany, i malgrat els problemes
nascut un nen al nostre municipi.   va cel.lebrar la 27a edició de les 24 que van tenir durant tota la nit,
Es diu Adahí i els seus pares,   hores de Moià.    van acabar en una meritòria 12a
Fernando i Mª Isabel, viuen  L’equip format per Joan Vilaplana, posició a la general i tercers a la
a Granera des de fa mesos.  Miquel Vilaplana (Miki), Lluís Planas categoria de motos 4 temps. 
   (Voltaretes) i Joan Ardit (Tito) com-  
Tots nosaltres compartim la seva  petint amb una Yamaha WR 450  En Joan i en Miquel Vilaplana són
alegria d’augmentar el padró  de 4 temps ens van demostrar que veïns de Granera i sempre han
d’habitants d’aquest municipi,  en el transcurs de les diferents edi-  sigut uns grans esportistes de la
que des de l’any 1997 no havia  cions van remuntant posicions en moto. 
registrat cap naixement.   les classificacions finals. 
    
Enhorabona!   

    



 

 

 

 

 
EL FOC ENS VA ENCERCLAR 
 
 
Els passats 10,11,12 i 13 d’agost van ser fatídics per Granera. El foc que va començar a Sant 
Llorenç del Munt el diumenge 10, va enfilar cap a Monistrol de Calders arrasant tot el que va 
trobar. 
Mentre professionals del camp, bombers i voluntaris lluitaven contra les flames tota la nit 
perquè el foc no arribés a Granera, dilluns 11 començava un altre incendi a Gallifa que es va 
acostar pel flanc sud i va deixar-nos encerclats. 
 
Van ser uns dies terribles en que tothom va superar els límits de l’esgotament, i tot i que 
gràcies a l’esforç de tots no es va haver de lamentar cap pèrdua entre els nostres veïns i 
pertinences, la desolació es va fer patent els dies que van seguir el desastre. 
 
Ara que han passat 4 mesos des d’aleshores, recordem aquells dies amb recança, però no 
podem deixar de banda l’esperança de veure de nou el nostre entorn recuperat, i esperem 
que aquest gran desastre hagi servit almenys per reorganitzar estratègies de conservació dels 
nostres boscos i evitar futurs incendis. 
 
 
 

        
 
 
 
Així i tot, si teniu una estona i esteu atents, al capvespre, quan el sol es pon i la Mola i el 
Moncau es retallen tan bé a l’infinit, contemplareu encara un dels millors paisatges que mai 
hàgiu vist: Granera. 
 
 
 
 
 
 
14a TROBADA BTT A GRANERA 
 
El propassat 19 d’octubre es va celebrar la 14a edició de la trobada de bicicletes de muntanya 
a Granera. 
Més de 100 persones van participar en aquesta ja habitual cita de l’esport al nostre poble, que 
compta amb el suport de l’Associació Recreativa de Granera i de l’Ajuntament. 
 
El recorregut van ser uns 35 km. de pistes forestals, i a partir de 2/4 de 9h del matí els 
participants van poder començar la ruta que se’ls havia traçat. 
 
Els primers concursants van començar a arribar vora 2/4 de 12h del migdia, i a pesar que el 
temps no va acompanyar tothom va gaudir d’allò més d’aquesta tradicional bicicletada.  



 

 

 

 

EL NOSTRE HERBOLARI  
 
Ja que gaudim d’una extraordinària riquesa de plantes medicinals i aromàtiques, hem pensat 
que seria d’interès dels lectors dedicar unes ratlles a explicar característiques i propietats de les 
herbes remeieres que tenim al nostre poble. 
 
A cada butlletí dedicarem un espai a cada planta de les que podem trobar, però com que avui 
ens estrenem volem fer una introducció general del tema i fer un llistat de les plantes més 
comuns. 
 
Les plantes medicinals que podem trobar a Granera són molt variades perquè hi influeixen 
molts factors. La nul.la contaminació i el microclima del poble ens permeten tenir tota la riquesa 
de la flora del clima mediterrani i trobem espècies tan pròpies del litoral com del pre-pirineu. 
La poca intervenció humana que hi ha hagut als nostres boscos en els darrers anys ha afavorit 
que la naturalesa prosperés sense impediments. 
 
Cal subratllar que a l’hora de recol.lectar plantes hem de seguir unes pautes i ser respectuosos 
amb l’entorn. No hem d’arrencar mai les plantes de soca-arrel, sinó que les hem de tallar amb 
unes tisores deixant sempre un 70% del volum de la planta i collir únicament el necessari que 
hem d’utilitzar. 
Una vegada ho heu recollit, les haureu d’assecar en un lloc fresc, sec i sense llum.  
 
Plantes aromàtiques i medicinals més freqüents a Granera: 
 
* Farigola   * Tàrrec o Ortiga Blanca  * Ceba 
* Romaní   * Dent de Lleó    * Espernellac 
* Sàlvia    * Herba Prima    * Genciana Groga  
* Espígol   * Ginebró    * Julivert 
* Àrnica    * Mollera Rogera   * Malva 
* Te de Roca   * Orenga    * Noguera 
* Romaguera   * Ortiga     * Herba Pigotera 
* Fonoll    * Sanet     * Badabadoc 
* Sajolida   * All     * Tarongina 
 
D’herbes remeieres n’han fet ús les generacions anteriors des de temps inmemorials. Avui en 
dia la medicina convencional ha substituït en molts casos infusions, xarops, decuits, etc. 
De fet, molts dels principis actius dels medicaments actuals provenen d’aquestes i d’altres 
plantes. Per això us aconsellem que abans d’utilitzar les herbes remeieres per tractar qualsevol 
dolència consulteu el vostre metge per saber si cap principi actiu de l’herba que volem prendre 
interacciona amb d’altres medicaments que poguem estar prenent. 
 
Nosaltres des d’aquest espai dedicat a les herbes remeieres només pretenem contribuïr a 
conèixer les plantes de Granera recuperar una cultura popular que potser s’està perdent. 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATS CULTURALS AL PARC 
 
Com sabeu els municipis del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac celebren 
anualment certes activitats culturals. 
 
Granera s’ha acollit a partir del proper any 2004 a aquestes activitats, que entre altres 
constaran en un concert musical al nostre poble i en l’exposició “30 anys del Parc”. 
 
En les properes edicions us informarem més detalladament del tema, però esperem que us 
alegri de participar-hi. 
 



 

 

 

 

LA RECEPTA DE LA REVISTA per Gemma Genescá  
 
1er Plat - CANELONS DE PASTOR AMB BEIXAMEL DE CEPS  
 
½ kg de variat de bolets confitats   Per la beixamel: 
¼ kg de mató     ½ litre de llet 
20 canelons     50 gr de farina 
· sal i pebre     10 gr de mantega 
· all i julivert     · sal i pebre 
· pols de ceps     · nou moscada 
· formatge parmesà ratllat 
 
Preparació: 
Salteu els bolets amb una mica d’all i julivert talladet petit. Un cop fets, escorreu l’oli i passeu-ho per la 
picadora. Un cop picats afegiu-hi el mató i remeneu-ho fins que quedi tot ben barrejat. Rectifiqueu de sal i 
pebre. Reserveu. 
En una cassola amb aigua i sal bullir la pasta del caneló. Per omplir bé els canelons posarem la pasta ja 
bullida sobre un drap humit perquè no s’enganxi sobre el marbre. 
Omplirem els canelons no massa plens, els cargolarem i els posarem de tres en tres en safates 
individuals. 
Per fer la beixamel, en una cassola hi posarem la farina i l’enrossarem molt poc, afegirem la mantega i un 
cop fosa abocarem la llet sense deixar de remenar. Mentrestant hi posarem la sal, el pebre i un polsim de 
nou moscada ratllada i la pols de ceps al vostre gust, sense passar-se. 
Posarem la beixamel damunt dels canelons, el parmesà i ho gratinarem. 
 
2ª plat - ORADA AMB VERDURES I CARABASSA   
 
1 peça d’orada aprox. d’ 1,5 kg 
2 cebes 
4 grans d’all 
400 gr de verdures (carbassó, pebrot, pastanaga, albergÍnia….) 
300 gr de carabassa 
100 ml de xerès sec 
· sal i oli d’oliva  
 
Preparació: 
Del peix, net i escatat, treure’n els filets i fer-ne 4 racions. Resrvar-lo. 
Les cebes, tallar-les a juliana i coure-les amb un xic d’oli, sal i pebre en una pella, perquè estovin uns 10 
minuts. Reservar. 
Els alls tallar-los a làmines fines i el julivert, picar-lo. Reservar. 
Les verdures tallar-les a quadrats grossets i passar-les per la paella amb oli, sal i pebre només per reduir 
una mica l’aigua de vegetació. Coure durant uns 7 minuts, afegir-hi les làmines d’all i el julivert i continuar 
la cocció uns minuts mes i reservar. 
La carabassa tallar-la a trossets gruixuts d’un dit i en aigua bullint, fer-les coure 3 minuts i reservar. 
En una platera per anar al forn, estendre al fons la ceba que hem preparat, a sobre hi posarem la 
carabassa, i hi repartim les verdures. A sobre hi col.locarem els talls de peix salats amb la pell a sobre, ho 
ruixem amb xerès, hi tirem un raig d’oli i ho deixem al forn ben calent a 200º uns 7 minuts. 
 
I el postre lleuger per fer passar avall, abans del s torrons. - CREMA DE LLIMONA  
 
4 llimones 
4 ous  
300 gr de sucre 
50 gr de maizena 
1litre d’aigua mineral 
 
Preparació: 
Amb un ratllador, raspar tota la pell de les quatre llimones i reservar. 
Escórrer el suc de les llimones i reservar. 
Posar el litre d’aigua al foc fins a arrencar el bull. COCCIÓ: 6 min. 
En un got gran, barrejar molt bé el sucre, els ous i la maizena. 
Afegiu-hi les ratlladures, el suc de les llimones i el litre d’aigua calenta. Posar-ho al foc i remenar fins que 
bulli. 
Colar i abocar-ho en copes i guardar-ho a la nevera fins el moment de servir-ho. 
 
Us he proposat un dinar de Nadal diferent, divertit i fàcil de preparar. BON PROFIT!   


