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A g r a ï m e n t s

Exemplars endarrerits
Si us falta algun exemplar anterior de La
Granària el podeu sol·licitar a l’ajuntament i
amb molt de gust us l’imprimirem.

Aquesta revista està editada per l’Ajuntament
de Granera

Volem donar les gràcies a les següents per-
sones que han col·laborat en la redacció
d’aquest número de La Granària:
Cati Montero
Pere Genescà i Girbau
Pere Genescà i Bellmunt
Ramon Pedrerol i Jardí
Ignasi Catalan i Llopart
Nona Arola i Vera
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La carta de l’Alcalde
Benvolguts vilatans,

Novament estem en contacte mitjançant el número trenta-nou  de La Granaria.
Durant aquests tres primers mesos d’any hem patit la pèrdua d’una persona que per Granera ha
estat tota una institució de referència com alcalde del nostre municipi. Ell era conegut per tots els
granerencs com “el Pepito de la Torra”. Que descansi en pau.
Durant la Setmana Santa s’ha fet un concurs de dibuix itinerant del Moianès, amb una gran
participació de dibuixants i també de públic. El dia de l’entrega dels premis es va fer una botifarrada
popular per als participants.
 Referent a les obres del Carrer Nou, actualment està en fase de consolidació de les terres, i d’aquí
a poc s’escamparà tot-u i es compactarà amb rul·lo.
Durant uns mesos es deixarà en repòs per veure si surten brandons. Un cop estigui ben consolidat
i no es detectin enfonsaments es començarà la 2ª fase d’acabat amb llamborda prefabricada.
Per al finançament de la 2ª fase s’ha demanat subvenció a la Diputació de Barcelona mitjançant
les meses de concertació (esperem que ens la concedeixin...)
Actualment s’estan col·locant els fanals d’il·luminació. Aquesta actuació s’està portant a terme amb
el treballador que tenim del pla d’ocupació, i la contribució voluntària de l’alcalde, i del regidor
Ramon Torra.
Tot i que aquests últims mesos ens ha plogut una miqueta no ha estat suficient per tal que revinguin
les aigües subterrànies.
Per tant us segueixo demanant que tothom faci un bon ús de l’aigua, sense malbaratar-la.
Donat que últimament hi han moltes queixes per animals de companyia que volten sols pel poble. a
la pròxima assemblea veïnal que celebrem es proposarà l’aplicació d’una ordenança municipal
per regular aquesta matèria, i també l’aplicació de sancions segons la normativa vigent.

Bé, espero que hagueu passat una bona Setmana Santa, una bona Pasqua i que hagueu gaudit
d’unes mones molt bones.

Salutacions i fins aviat.

Pere Genescà i Girbau, ALCALDE
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Concurs de dibuix infantil
El Cercle Artístic del Moianès va organitzar-lo

aquesta Setmana Santa a Granera
El Casal de Granera acollí
enguany l’exposició dels dibuixos
que participaven al tradicional
Concurs de Dibuix Infantil i Juve-
nil de Setmana Santa que
organitza el Cercle artístic del
Moianès i que des de fa uns anys
és itinerant pels diferents pobles
de la comarca.

105 participants
Participaren més d’un centenar
de petits artistes, dividits en 4
categories segons les diferents
edats. La mé snombroisa fou la
que comprenia dels 7 als 8 anys,
amb més de 40 participants.

La temàtica del concurs era la
natura i arquitectura del Moianès,
i donat que les escoles hi havien
participat incentivant els nanos a
dibuixar i ho havien fet en grup, hi
hagueren alguns temes repetits i
dibuixats de forma prolífica, com
ara la Masia del Saiol de Moià o
la casa de Vilalta. Altres
participants optaren per escollir
temes més originals, incloent
alguns paisatges de Granera,
com l’ermita de Santa Cecília, el
castell, l’Agulló, etc o paratges de
La Tosca o de les Coves del Toll.
Justament dos dels premiats foren
un fantàstica acuarella de les

troballes arqueològiques del Toll i
un casbonet de la galeria princi-
pal de la cova, així com un dibuix
de l’Agulló, o de Santa Cecília.

Un jurat format per
granerins

El jurat del concurs estigué
integrat per tres persones de
Granera, l’artista pintor Carles
Arola, reconegut muralista, Nona
Arola, i Ferran Martínez que
Divendres Sant al matí es
reuniren al Casal per fer la
selecció i arribar al veredicte.
L’entrega de premis tingué lloc el
disabte 26 i comptà amb una
nodrida afluència de públic, for-
mada per bona part dels
guanyadors i que majoritàriment
no havien estat mai a Granera,
tots i ser de la comarca.
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Cadascun dels participants va
rebre també un diploma de
participació, que anaren recollint
els presents a mida que eren
cridats pels organitzadors

Una botifarrada
popular després de
l’entrega de premis
Potser també hi contribuí el fet
que l’entrega de premis anés se-
guida d’una botifarrada popular,
que acabà de contribuir a l’èxit de
la convocatòria.

Els premiats
Els primers premis foren per als
següents participants:
Categoria A: Miquela Romeu
Categoria B: Gemma Sallas
Categoria C: Judit Aparicio
Categoria D: Nora Tragan

Alguns dels dibuixos premiats de la categoria dels més grans



Setmana Santa a Granera
Un any més, amb l’ajut dels
pares escolapis de Moià,
s’han cobert tots els oficis
preceptius
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Com que Mossèn Joan ha d’atendre
també altres parròquies, no pot ser
present a totes elles en festes de guar-

dar com les de
Setmana Santa. Per
això ja fa anys que
s’organitzen amb els
pares escolapis per
tal de cobrir tots els
pobles i així el
Diumenge de Rams i
els altres dies de la
Passió, Mort i
resurrecció de Crist
es pogué gaudir dels
diferents oficis a la
petita ermita de San-
ta Cecília.



Recuperant antigues
tradicions

Amb la complicitat de Mossèn Joan,
es va recuperar la benedicció del terme a la

creu de la Missió, a la Torra
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El cove del pa
i el llibre vermell

El Ramón Torra va recuperar
l’antic cove on es duien els panets
per beneir, intacte, sense ni un
corc, i el Mossèn trobà a la
sagristia el llibre amb les
benediccions del terme,
mecanografiat per Mossèn Genís.

Sortint de beneir el Ram, vam
començar a recordar temps
passats i antigues tradicions.
Sorgí la idea de recuperar l’antiga
processó que es feia el Dilluns de
Pasqua fins a la creu de la Torra,
la benedicció del terme i dels
panets, que després es repartien
entre la concurrència. Mossèn
Joan hi accedí gustós i cercà i
cercà fins que trobà els antics
llibres que emprava mossèn
Genís i les seves precises
instruccions per a cada festa de
precepte.
Dilluns de Pasqua una vintena de
granerins pujà fins a la Torra i
Mossèn Joan beneí els quatre
punts cardinals del terme de
Granera, beneí el pa i el repartí
entre els assistents.
Tots els assistents recordaren
amb plaer i malenconia aquells
temps passats i aquelles velles
tradicions del nostre poble.



Granera Antiga

La benedicció dels panets
amb Mossèn Genís

Mossèn Genís passà
bona part de la seva vida
essent rector de Granera,
on se sentia fortament
lligat, fins al punt que
quan es retirà s’enyorà
tant que demanà per tor-
nar, perllongant així uns
anys més el seu ministeri
al poble.
Persona amable i discre-
ta, tothom la recorda en-
cara de forma entra-
nyable. Cuidava punt per

Fotos: Carles Arola

8

punt tots els detalls, com
hem pogut comprovar
llegint les seves notes.
Per exemple. collint
llorer el dia del ram per
als veïns despistats que
no pensaven a portar-lo,
del formós arbre de la
rectoria. Com ell mateix
apunta... potser ens te-
nia mal acostumats...
Molts el recordem enca-
ra arribant cada diu-
menge amb el seu dos
cavalls de color verd
clar, acompanyat per la
majordoma, l’entra-
nyable Francisqueta,

que anava sempre amb
ell a tot arreu. O passant
de casa en casa per fer
el sal-pas i apuntant els
ciris d’ofrena al
monument per Setmana
Santa

Dilluns de Pasqua del 1968 (Fotos: Arxiu Arola)



Antigues processons de
Setmana Santa a

Granera

9

Per Setmana Santa es feia una professó
entorn de l’església el dia del Ram i
desp´res, el dilluns de Pasqua s’anava fins
a la Creu de la Missió, a tocar de la Torra, i
es beneïen els quatre punts cardinals del
terme de Granera.
Reproduïm aquí un recull de diverses fotos
antigues que hem recuperat d’algunes
processons dels anys seixanta i alguna, la
de dalt de tot, segurament més antiga en-
cara.
A veure si algú s’hi reconeix!



El paisatge d’abans i d’ara
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Hem trobat algunes fotos i postals antigues i hem fet
l’exercici de fer fotos actuals des del mateix punt de
vista d’on havien estat preses.

Abans conreus,
ara bosc

Amb això es pot apreciar l’espectacular avanç de la
vegetació i com el bosc ha anat envaint sense treba
tot el que abans eren pelades feixes de cultiu, sense
gairebé ni un arbre.

Foto de l’arxiu Arola l’any 1965
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Postal enviada l’any 1931per Josep Roig a Domingo Guitart
mentre refeia la seva salut a Granera



La consueta de Granera
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Les minucioses
anotacions de
Mossèn Genís

Tot buscant els textos que calia
emprar per fer la benedicció del
terme des de la Creu de la Missió
a la Torra, mossèn Joan va recor-
dar que mossèn Genís havia
escrit certes instruccions i usos de
la parròquia de Granera per tal
que servís de guia als seus
successors. Es tracta de la Con-
sueta de Granera, document
valiosíssim i que hem cregut molt
interessant de reproduir aquí en
part, ja que especifica fil per ran-
da moltes de les tradicions
religioses que es feien al nostre
poble. Reproduïm aquí les notes
manuscrites de mossèn Genís i
concretament les que fan
referència a la Setmana Santa i
que ens han servit per recuperar
la tradició del panet del Dilluns de
Pasqua.

Consueta (II part)
La Consueta. 1º part, fa almenys

60 anys que la va escriure Mn.
Josep Benet, (a.c.s) i que té molt
valor per la història que conta de
la Parròquia: límits del terme
parroquial, rectorologia,
anècdotes, etc. Però com que
totes les coses van evolucionant,
també els costums i les coses de
la Parròquia han canviat.
Fins l’any 1931 hi havia en
aquesta Parròquia Rector i
Vicari, l’últim Mn. Joaquim Sors,
fill de Centelles (a.c.s). Aquest
estava encarregat d’anar cada

diumenge i festes de precepte a
celebrar la Sta. Missa a la
Sufragània de la Sala de Sant
Llogari, llevat d’algunes festes
anyals. Durant la setmana feia
escola als nens, mentre una
mestra nacional cuidava de
l’ensenyança de les nenes. Avui,
ni s’ha restaurat l’Església de
Sant Llogari, incendiada el 1936,
ni actualment no hi ha cap feligrès;
i en quan a l’escola, quan hi ha
algun alumne, per mitjà del
transport escolar, el porten a
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Castellterol, al Grup Ramona
Calvet. Actualment, des de l’any
1956, el sacerdot encarregat de
Granera, com a Regent i després
el propi Rector, vivim a la Casa
de Beneficència com a Capellà
de les Germanes Carmelites de
la Caritat, traslladant-nos a
Granera per celebrar primera-
ment dues misses i més tard,
degut a la poca gent que hi ha a
la Parròquia, una sola Missa, tots
els diumenges i festes de pre-
cepte. Les festes de mitja creu,
però, no hi ha Missa, solament el
dilluns de la primera Pasqua, per
la raó que en el seu lloc s’indicarà.
Actualment, des del 23 de setem-
bre de 1990, n’és Rector Mn.
Jaume Buscó, que viu a Castellcir
i n’és Rector fa varis anys.

Ara, a continuació, anotaré, per
ordre cronològic el que es fa a la
Parròquia i que el nou Rector pot
canviar-ho o suprimir-ho, com ho
cregui més convenient, segons
les necessitats de les dues
Parròquies.

Gener
Adoració.- Per Any Nou i pels
Reis s’acostuma a fer l’Adoració
del Nen Jesús, al final de la Missa.

Febrer
Candeles.- La Benedicció de les
candeles i Processó, que volta la

El llibre vermell amb els textos mecanografiats utilitzats a cada cerimònia



Capella de Santa Cecilia es fa el
diumenge següent després de la
Candelera, abans de començar la
Missa.
Fruita.- La Benedicció de la fruita
es fa el mateix dia que la
benedicció de les Candeles, però
al final de la Missa.
Cendra.- Es fa la imposició de la
Cendra, beneïda el propi dia de
Cendra, el primer diumenge de
Quaresma, al final de la Missa

Març
Confessions.- Pels volts de Sant
Josep cal procurar fer les
confessions pel compliment
Pasqual. Jo demanava ajuda als
Pares Escolapis de Moià, que
cada any venien molt ama-
blement. Les confessions es fan
a la Parròquia i fins després de
Sant Martí ja no es torna a la
Capella de Santa Cecilia, llevat
de si demanaven celebrar-hi un
bateig, un casament o una Missa.
Monument.- Per preparar el
Monument que es fa a la Capella
del Santíssim, demanava ajuda
als feligresos per portar l’escala
des del cancell de l’església al lloc
corresponent. Al mateix temps es
posa la cortina que tapa tot el
fons, davant del St. Crist i les
imatges, que no cal treure.
Sal-pas.- El V diumenge de
Quaresma es comença de fer el
Sal-pas o benedicció de les ca-
ses. Es comença pel poble de
dalt, segueix pel Barri de Sant
Martí (Església i totes les cases
del voltant i finalitzant al Collet,

amb les cases allà escampades.
El dia del Ram es fan les altres
cases del poble de baix,
començant per Cal Martí. Les ca-
ses de pagès: Agulló, Riera i
Trens es fan el dilluns Sant al matí.
Les altres es fan a la tarda.
Rams.- El dia del Ram es fa la
benedicció de palmes i rams
abans de la Missa, des de l’era i
la gent a la plaça, i a continuació
la Processó, que volta l’Església.
(Jo collia rams de llorer pels que
no en portaven. (Potser els tenia
mal acostumats.)
Anunci.- El dia del Ram, anun-
ciava l’horari de les funcions de
Setmana Santa i posava al
mateix temps un cartell amb
l’horari, al tauló d’anuncis.
Panet.- El dilluns de Pasqua
s’acostuma fer una Processó a la
Creu de la Missió al serrat de la
Torra. Pel camí es resen les
lletanies dels Sants. Arribats al
lloc, es fa la benedicció del Terme,
resant els Sants Evangelis primer
i després la benedicció. Es canta

una Salve de cara a Montserrat, i
una absolta de cara al Cementiri.
A continuació es beneeixen els
panets, i se’n dóna un a cada per-
sona, i acabat es retorna a la
Parròquia, cantant, pel camí,
l’himne a la Creu: Creu sagrada,
creu amada... i al arribar a
l’Església, es celebra la Missa,
acabada la qual s’acaba la festa
del Panallet. (De totes aquestes
cerimònies hi ha un llibret escrit a
màquina, dins l’armari de la
Sagristia).
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El passat 9 de març moria a
l’edat de 94 anys, Josep Torra i
Mundet, que fou alcalde de
Granera en tres ocasions entre
els anys 1979 i 2003.
Josep Torra i Mundet era pagès
i ramader quan es presentà
candidat a alcalde de Granera en
les primeres eleccions
democràtiques després de la
guerra civil (el seu pare, Paulí
Torra i Masplà, ja n'havia presidit
l'ajuntament entre els anys 1940
i 1947). Sortí escollit i exercí
d'alcalde dos mandats

successius (del 20 d'abril del
1979 al 30 de juny del 1987).
Perdé les eleccions del 87
per dos vots (en el global del
municipi), recuperà l'alcaldia
el 15 de juny del 1991, i tornà
a perdre-la el 7 de juliol del
1995, aquest cop per un vot.
L'any 1999 obtingué
novament la vara d'alcalde,
ara en representació de CiU,
i ocupà el càrrec del 13 de
juny del 1999 al 25 de juny
del 2003. No es presentà a
la reelecció.

Recordant
Josep Torra i Mundet

Exalcalde de Granera
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Comiat
El passat 9 de març
acomiadàvem una persona que
ha estat tota una institució per al
poble de Granera, El Pepitu.
Durant els últims 4 anys de la seva
darrera legislatura com alcalde
vaig poder estar al seu costat com
a primer tinent d’alcalde, i amb ell
vaig aprendre moltes coses
positives, hi també de com fer
d’alcalde al municipi de Granera.
A partir del 2003 el poble va con-
fiar en què jo fos el seu successor,
i durant aquestes legislatures
sempre he tingut un lligam molt
comunicatiu amb ell, comentant-li
tots els projectes hi
esdeveniments del poble per
veure què li semblava.
El Pepito era una persona molt
seria i correcte, tot i que a més
d’un de nosaltres alguna vegada
de segur que ens va treure els
colors amb alguna bronca, a fe de
Déu ben merescuda. Però era
persona de bon cor i gairebé mai,
quant se li demanava un pam de
terra,  o un dret de pas, o

qualsevol cosa que estés  a les
seves mans per un bé del
municipi no tenia mai un no.
Al Pepito li desitgem un bon cel,
que se’l mereix.
Adéu Pepito

 PERE GENESCÀ
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Nou servei de recollida
de trastos
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Instal·ladors autoritzats
d’Electricitat, Aigua,

Calefacció, Gas,
Energia Solar,

Descalcificadors,
Recs automàtics,
Automatismes i

Telecomunicacions

Grans ofertes en descalcificadors i equips d’osmosis.
Instal·lació de calderes de biomassa (pelets) que redueixen el

consum fins a un 70% respecte d’altres combustibles.

C/Hospital, 5, 08183, Castellterçol
Tel i Fax 93 866 85 32

Mòbil 689 062 985
inst.vilber@hotmail.com
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El passat 31 de Gener  el grup
excursionista GR177 de Granera,
vam fer una nova sortida. Aquesta
vegada vam organitzar una
sortida amb raquetes de neu.
Com que l’hivern estava essent
molt auster pel que fa a nevades,
vam buscar una ruta d’alta
muntanya per poder trepitjar una
mica de neu. En aquest cas el destí
era arribar fins el cim de la Tossa
Plana de Lles.
El Pic de la Portelleta o Tossa Pla-
na de Lles és una muntanya de
2.916 metres, punt més alt de La
Baixa Cerdanya i segon cim més
alt de tota la Cerdanya després
del Carlit i fronterer amb Andorra,
concretament amb la parròquia
d'Escaldes-Engordany. És un
dels cinc únics cims d'Andorra
que superen els 2.900 metres
d'altitud.
Les duplicitats toponímiques són
força habituals als massissos
d'una certa envergadura, amb
vessants geogràficament molt
diferenciats. És el cas de la Tossa
Plana de Lles, anomenada així a
la Cerdanya, i que rep el nom de
Pic de la Portelleta per la banda
andorrana

Sortida a la
Tossa Plana de Lles

La Colla de Granera GR177
el 30 de gener del 2016

22



Aquesta vegada, en comptes de
sortir des de Granera vam sortir
tot el grup des de Sabadell amb
la furgoneta del Joan, més o
menys cap a les 6 del matí i
direcció cap a la Cerdanya. Vam
parar a fer el cafè amb llet de ri-
gor a mig camí i cap a les 08:30
del matí vam arribar a l’estació
d’esquí de fons de Llés,
concretament al refugi del Cap
del Rec.
Vam llogar les raquetes allà mateix
i vam començar a caminar en
direcció nord oest per dins un
bosc força espès. Més endavant
vam arribar al refugi del Pradell.
A l'estar tot poc nevat, la pujada,
a partir del refugi del Pradell, la
vam fer carretejant les raquetes
lligades a les motxilles tot seguint
el GR 11-10. Posteriorment vam
anar pujant fins uns plans
superiors on ja vam haver de po-
sar-nos-les perquè tot i que
podíem haver anat tirant, la gràcia
era provar de caminar amb
raquetes.
Durant l’ascensió és difícil equi-
vocar-se perquè finalment sempre
s’acaba convergint al cim. Sí és
cert que la pujada és d’aquelles
que vas pujant i sembla que mai
no arribis a dalt  i a més feia una
calor molt poc pròpia d’un mes de
Gener, pel que es va fer un pèl
dureta per algun.
Cap a les 12:00 vam assolir cim,
on vam poder apreciar, gràcies a
un dia ben clar, cims com la
Maladeta, la Pica d'Estats i la
major part dels relleus del Pallars
i d'Andorra, i fins i tot els del
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Conflent i el Canigó.
Una vegada recuperades les
forces i havent fet les fotos de
rigor, vam iniciar el descens cap
al sud-est seguint per la care-
na que s'obre a la vall de la
Muga en primer terme i a la de
Vall civera al darrere. Si durant
l'ascensió és difícil equivocar-
se perquè finalment sempre
s'acaba convergint al cim, a la
baixada un petit error pot fer
desviar progressivament la
ruta. Per això, al cap d'1 km de
descens, en arribar a la cota
2750 m, es troben uns rocs
blancs que serveixen de punt de
referència. Per evitar les
pendents canals del clot de
l'Orri, cal girar una mica a
l'esquerra fins a uns altres rocs
foscos (2730 m), d'on surt la ca-
rena entre el clot de l'Orri i la vall
de la Muga. El fet de que els
camins que fan el bestiar són
ben visibles a l’estiu a l’hivern
la cosa canvia perquè la neu els
tapa. Això va fer que seguint la
traça del GPS vam haver de li-
diar amb forats, roques i
congestes de neu fins la cintu-
ra. Fins i tot alguna torçada de
peu i alguna rascada va fer que
la baixada fos realment compli-
cada. El camí va a mitja alçada
entre el serrat que separa el clot
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de Sassà i el torrent de l'Orri, fins acabar trobant
l'estany de l'Orri (2186 m), pas obligat de la ruta,
que hi arribarem tot seguit. Un cop a l’estany, vam
seguir el camí fàcilment fins el Refugi d’on vam sortir.
Amb tot plegat vam arribar al refugi cap a les 3 de la
tarda i la decisió va ser dinar allà mateix.
Cap a les 5 de la tarda i amb la panxa plena vam
ficar-nos a la furgo i cap avall.

PERE GENESCÀ I BELLMUNT
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Jornades Agroforestals organitzades
pel Consorci del Moianès a les Valls

de Camprodon
El passat 20 de febrer el COnsorci del Moianès va
organitzar unes jornades a Camprodon per veure in
situ el projecte de recuperació de les pastures com
a eina per mantenir net el bosc i produir biomassa.
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Amb assistència d’alcaldes i regidors del
Moianès i diferents propietaris de finques,
es visità la zona i s’assistí a diferents
xerrades. Atenció, si voleu tenir un bosc net
com una patena, compreu-vos un burro
català o unes cabretes i podreu desar el
tallagespa. Això sí, els rosers i demés flors
del vostre jardí correran perill...
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Darrers acabats al
Carrer Nou

A estones lliure, l’alcalde, en Pere
Genescà, i el regidor Ramon Torra
dediquen el seu temps al poble i
acaben la instal·lació dels fanals
del carrer nou i altres detalls, com
ara les tanques de fusta que s’han
instal·lat damunt els nous talussos
de pedres que s’han construït.
D’aquesta manera, a falta de
pressupost, es podrà enllestir la
urbanització del carrer Nou,
mentre es va consolidant el
terreny abans de posar les
llombardes que l’acabaran
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Granerí, saps on és?
Aquesta és una secció, per als granerins de tota la vida i els que han arribat fa poc, per tal de
conèixer tots els racons del nostre poble.
Aquest cop ja que bona part de La Granària ha anat dedicada a la Setmana Santa i a altres
coses de missa, hem fet un recull de diverses creus que hi ha escampades per Granera. A
veure si sabeu on són!

1

3
2
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Solució «Saps on és?»
1. La Riera
2. Ca l’Arola
3. La Rectoria
4. Ca l’Enric
5. El Calvó
6. Cal Rossell
7. El Coronell
8. La Manyosa
9. Cal Martí
10. La Roca
11. Canyelles

Solució SOPA DE LLETRES masies 1



4
5
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Els mesos de març i abril hem
pogut contemplar l’orquídia
Barliarobertiana, per diferents
indrets del nostre poble.
La Barliarobertiana és
coneguda a Catalunya amb el
nom popular de Mosques
grosses. És una bonica
orquídia terrestre, vivaç, escam-
pada per tota la Mediterrània
incloent els Països Catalans, i
que creix en garrigues,
herbassars, brollars, clarianes
de bosc, talussos i a les vores
dels camins.
La de les orquídies, amb més
de 850 gèneres i més de 25000
espècies és la família botànica
més gran que existeix. Estan
distribuïdes per tot el món, llevat
de les zones gelades
perpètuament i dels deserts
extrems.
Per la complexitat de les seves
flors i per la interacció amb els
seus pol·linitzadors (insectes),

les orquídies han captat
l’atenció de nombrosos
científics. Al 1862, Charles
Darwin, no va exagerar quan
va afirmar que les variades
estratagemes que usen les
orquídies per atreure els seus
pol·linitzadors transcendeix la
imaginació de qualsevol ésser
humà.
Una curiositat: la vainilla , que
tots hem tastat en postres i
gelats, és una orquídia, de les
poques al món que es cultiven
per a usos no ornamentals, sinó
que en aquest cas és per con-
dimentar aliments.
Les orquídies estan protegides
per lleis internacionals, ja que
malgrat la seva gran diversitat
d’hàbitats es consideren plan-
tes amenaçades.
*Informació procedent de
llibres de botànica i pàgines
d’internet

 IGNASI CATALAN I LLOPART

Orquídies per Granera

Nom científic actual: Himantoglossumrobertianum
Nom científic més conegut: Barliarobertiana
Nom popular català: Mosques grosses
Morfologia
Mida: 18-50 cm, robusta, amb tija gruixuda, verdosa
o groguenca.
Fulles: Verdes, lluents, molt grans i arrodonides, amb
tacte carnós i formant roseta basal.
Flors: Inflorescència densa, amb 24-25 flors oloroses
de color purpuri verdós. Pètals allargassats, esvelts i
sèpals de color rosat o purpuri formant un casc amb
l’interior puntejat. Label dividit en tres lòbuls corbats.
Floració: De febrer a abril.

Amb uns quantsw anyets més a
l’esquena, aquesta colla es va retrobar
per fer una calotada popular a casa del
Miki Vilaplana el passat 30 de gener
de 2016

Retrobada de la colla jove de Granera
dels anys
1968-1986
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Ajuntament de Granera
www.granera.cat

granera@diba.cat
Facebook: www.facebook.com/Ajuntament-de-Granera-

Adreça: Plaça Església s/n
08183 Granera, (Moianès)

Telèfon: 938 66 81 52
Horari: de dilluns a divendres de 9,30 a 15h

Cap Castellterçol: 93 866 63 50
Cap Moià (obert les 24h): 93 820 79 32
Farmàcies:

Castellterçol 93 866 83 16
Moià:  938 30 04 17 (Avinguda Vila 18) i

   938 30 02 88 (Carretera Manresa 33)
Monistrol de Calders: 938 39 91 37
Castellcir:  93 866 61 38

Avaries ENDESA: 800 76 07 06
Servei d’Aigues de Granera: 93 866 02 92
EMERGÈNCIES: 112

Telèfons d’interès


