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BON ESTIU ! 

 

granera@diba.es 

 
 



 
 
 
 
 
 
Benvolguts vilatans, 
 
De nou amb poso en contacte amb vosaltres mitjançant el tercer número de la 
Granària. 
Tant jo com l’equip d’aquest Ajuntament estem molt contents per l’interès que teniu 
amb que tirem endavant aquest butlletí. 
 
En aquest número puc parlar una mica de l’èxit que va tenir la primera Fira de 
Granera, doncs la van visitar unes 1200 persones, així com el Conseller de Medi 
Ambient el Sr. Salvador Milà i la Consellera de l’Interior Sra. Montserrat Tura, i altres 
personalitats del món polític. 
 
El diumenge a la tarda van actuar el Pescadors de l’Escala al Casal, cantant les 
millors havaneres i el corresponent cremat de rom, amb una assistència d’unes 250 
persones. 
Aquesta actuació va córrer a càrrec del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, dins 
de les actuacions de Viu el Parc. 
 
Haig que dir que l’èxit de la festa va ser degut en part que a Moià es va celebrar una 
trobada de A.D.F. de Catalunya, i gràcies a aquest esdeveniment es van traslladar 
algunes de les actuacions del programa a Granera, com la plantada d’alzines amb el 
Consellers així com un repàs de l’entorn cremat pels incendis de l’estiu passat. 
 
També es va inaugurar el mirador de Cal Cucut amb l’assistència del Conseller de 
Turisme Sr. Mayoral. Aquest mirador ha estat subvencionat per la Diputació de 
Barcelona i gestionat pel consorci del Moianès dins de les actuacions turístiques. 
 
Agraïr a tots els que van fer possible aquesta festa tan bonica, especialment al 
Consorci del Moianès, A.D.F. els Cingles, servei de Parcs Naturals, a tots els que es 
van atrevir a venir a aquest petit municipi a posar la paradeta i a totes les persones 
del poble que van col·laborar de valent. 
 
Bé, en aquest número ens hem estrenat amb participació de persones del poble que 
aporten temes per publicar al butlletí: un cop trencat el gel no es pot parar.  Ànim i a 
escriure!   
 
 
 
Us desitjo un bon estiu a tothom. 
 
Pere Genescá Girbau   
Alcalde de Granera 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
EL CONSISTORI INFORMA 

 
 
 
 
ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE: XARXA EN BAIXA 1ª  I  2ª FASE 
 
El dilluns dia 03/08/04 es va publicar al BOP la licitació de les obres d’abastament 
d’aigua potable de la xarxa en baixa del municipi de GRANERA, primera fase. 
Des del dia en que va sortir publicat, s’han interessat moltes empreses per executar 
aquesta obra, així que esperem que les ofertes siguin interessants per a tothom. 
Properament convocarem a tots els propietaris i persones vinculades a aquest 
municipi per la proposta de preus per les escomeses de connexió a la xarxa fins a les 
cases. 
Aquest plànol adjunt detalla amb colors el que serà la primera i la segona fase de 
l’obra.   

 
 
 

 

 
        PRIMERA FASE                                                                 SEGONA FASE 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
PRESSUPOST MUNICIPAL 2004 

 
 
 
DESPESES     IMPORT 
 
Despeses personal      25.869,84 € 
Despeses corrents      41.422,48 € 
Despeses financeres           688,84 € 
Transferències corrents        2.963,33 € 
Inversions reals             198.181,86 €  
 
TOTAL      271.826,35 € 
 
 
INGRESSOS     IMPORT 
 
Impostos directes      23.162,40 € 
Ingressos indirectes        1.014,37 €  
Taxes i altres ingressos        8.693,75 € 
Transferències corrents     40.773, 97 € 
Transferències de capital   198.181,86 € 

 
TOTAL      271.826,53 € 
 

 

 

 
CARRETERA DE MONISTROL 

 
L’Ajuntament ja disposa d’un estudi elaborat per l’Àrea de Vies Locals de la Diputació de Barcelona, 
encarregat conjuntament pels consistoris de Granera i Monistrol de Calders sobre el possible 
eixamplament, rectificació i millora del camí del Coll entre Monistrol de Calders i Granera. 
 
El pressupost de l’execució de les obres s’eleva a uns 1.535.005 milions d’euros, que equival a 
255.403.342 de les antigues pessetes. 
 
Amb aquest estudi s’ha pretès valorar la possibilitat de dotar al poble d’un nou accés per a carretera a 
una ciutat important i pròxima com és Manresa, tot i que no serà executat de moment. 

 
 

 
 
FESTA MAJOR 2004 
 
Com cada any i per aquestes dates, ja pensem en la Festa Major que s’escau el primer cap de 
setmana de setembre, els dies 4 i 5. 
 
Per descomptat, tindrem l’habitual sopar i ball on tots hi sou presents i ens retrobem de nou, fem 
tertúlies i gatzara i acomiadem l’estiu tot fent festa. 
 
Ens agradarà de rebre totes les propostes i suggeriments que tingueu per tal  d’ampliar les activitats  
d’aquest dia.   
 
 
 
 



 
 
 
 
RESTAURACIÓ DE L’ELEMENT PATRIMONIAL “BASSA DEL PRAT” 
 
 
El dia 12 de juliol d’enguany s’han començat les obres de neteja de la Bassa del Prat 
i de la font, s’ha tret el fang i llots de més d’un metre d’alçada, s’ha buidat la part de 
la font inundada i s’ha posat el tub de desaigüe nou des de la font fins l’altre costat 
del camí per dins de la bassa. 
 
S’ha netejat la part de sota el camí i s’ha construït una escullera amb pedres per 
eixamplar el camí existent que tenia la paret del marge ensorrada i es posarà una 
barana de protecció a tot el bol de la bassa. 
 
S’ha netejat tot l’entorn per trobar les rentadores de pedra que feien servir els nostres 
avant passats per rentar la roba de les cases del poble, però no s’han trobat. Només 
se n’ha trobat una que està feta amb ciment. També i havia una pica molt maca de 
pedra per abeurar els cavalls i tampoc ha sortit per enlloc. En canvi, si que n’ha 
aparegut una enterrada en el fang molt bonica, però l’excavadora li ha donat un cop i 
ha trencat una de les voreres. Intentarem enganxar el tros trencat si el trobem per 
algun lloc! 
 
Bé, quan estigui acabada proposem fer un aplec per a la inauguració (aplec de la 
Bassa del Prat) i que tingui una continuació cada any, això seria bo per a mantenir 
tant la tradició com la neteja de la bassa anualment. 
 

 
 

BATALLA CAMPAL POST SANT JOAN 
 

 
 

 
Aquest era l’aspecte del Mirador del Cucut el dia de Sant Joan, l’endemà de la festiva 
revetlla. Enguany es va organitzar un sopar al Casal, on van assistir-hi prop de 30 
comensals.  
 
Com cada any, Granera va ser una festa de llum, color i pólvora, i per sort no vam 
lamentar cap ensurt. 
 
Així i tot, ens agradaria haver trobat el poble més net i respectat.  
 



 
 

 

 
 

 

 

GRANERA A LES 24 HORES DE MOIÀ 

Com tots els amants del motociclisme saben, a l’acostar-se el setembre arriben, com cada any, les 24 

hores de Moià. Aquesta prova cada edició té més adeptes. Ja fa uns anys que Granera té el seu 

equip, però enguany les coses han canviat: tres del membres de l’equip dels anys passats han format 

equips propis. En aquest escrit parlarem especialment del nostre, l’equip Palmusic: Miki Vilaplana, 

Oriol Regàs, Lluís Planas i Pep Ramoneda. 

 

La màquina escollida per poder superar el repte de les 24 hores d’aquest any és una Honda CR 250cc 

(2002). Entrant en la categoria de “superiors”, la mateixa escollida per Francesc Puig, veí de Granera i 

el seu equip. D’aquesta manera els dos equips competiràn, però compartiràn esforços personals i 

mecànics durant les llargues 24 hores. Joan Vilaplana, l’altre membre de l’equip de les passades 

edicions ha escollit juntament amb el seu equip, córrer en la categoria de “4 temps” amb una Honda 

CRF 250cc (igualment competitiva però menys agressiva). 

Les 24 hores són una prova de resistència extrema, però no només per als quatre corredors, també 

per la gent que l’envolta com mecànics, massatgista, cronometradors, cuiners aficionats i la resta de 

gent que viu l’intens ritme del box. 

 
 

    
 

 
Un equip format Joan Ardit, Xavier    I un tercer equip format per Francesc  
Domènech, Oriol Vila i Joan Vilaplana,    Puig, Jordi Sala i Josep Ma Mas, amb 
amb una HONDA CRF 250 4 temps,    una Honda 250cc 2 temps. 
equip ja veterà en aquesta cursa 
emblemàtica de les 24 hores de Moià.    En Francesc ja és un expert en  
En Joan Vilaplana, veí de Granera, és    competicions similars, així que  
un gran expert en aquesta prova     esperem que rendeixi al màxim. 
(principalment anant per terra).     
Els desitgem molta sort en aquesta    Molta sort! 
competició. 
 
 
 
 
 



 
 

 

CAMPIONAT D’ENDURANCE 

 

 

 
 

 
Aquest any el campionat de Fun & Endurance que es disputa a tot Espanya compta amb un 
participant de Granera, en Pere Genescà Bellmunt. 
 
L’equip, format també per en Ramon Mas i en Sebastià Mas de Castellterçol competeix amb una 
Suzuki 600cc. 
 
La competició consta de 4 proves de tres hores cadascuna i una final de 6 hores.  

 
 

 
 

LES HERBES REMEIERES 
 
DENT DE LLEÓ 

 
És una planta que es troba freqüentment arran de camins i prop de zones cultivades. 
Es pot emprar amb diferents fins, un és utilitzar-lo en amanides barrejat amb d’altres vegetals. El seu 
sabor és un toc amarg i refrescant. Les seves qualitats fan que s’utilitzi com a diürètic i també es diu 
que és lleugerament laxant. 
A l’antiguitat fou utilitzada per curar afeccions hepàtiques i obstruccions biliars. Fins i tot les seves 
arrels torrades s’havien utilitzat com a substitut del cafè. 
Són característiques les seves flors grogues que en madurar forma uns plomalls que serveixen per 
escampar les llavors amb el vent. També és típic la seva saba que sembla llet. 

 

                          
 
 

ROSELLA 

 
Coneguda més popularment com a bada-badoc. Es troba principalment als conreus de cereals i és 
considerada com a mala herba pels pagesos. Es caracteritza per la seva flor vermella amb grans 
pètals que destaquen en els conreus, i tiges recobertes de pèls rígids i molt aspres. 
Antigament s’utilitzaven els pètals com a sedant lleuger o per aturar la tos emprant-la en forma de 
diferents xarops.   

 



 
 

LA MANYOSA, REFERÈNCIES HISTÒRIQUES 
 

La primera notícia històrica és una referència documental que assegura l’existència d’un petit cenobi 
integrat per set monjos que hi menaven una vida eremítica vers l’any 866. La llegenda parla de la 
construcció d’una església en el lloc on els pastors veien lluir-hi sempre una llum. Possiblement fos 
l’església pre-romànica de la qual s’han trobat els fonaments adossats al marge de roca. Aquesta 
primitiva construcció d’origen visigòtic fou enderrocada al segle X per les ràtzies sarraïnes d’Almansur. 
En un document notarial del segle XI s’esmenta l’existència d’una capella a mig camí entre castrum 
Granaria i castrum Terciolo, els avui castells de Granera i Castellterçol, a l’encens que esmenta el fet 
de trobar-se en línia les capelles de Sant Julià d’Uixols. 
En un altre pergamí de l’arxiu episcopal de Vic consta que un tal Guillem de Mediona, levita, en llur 
testament deixà a l’església canònica de Vic el castell d’Aguilar amb els alous i parròquies de Sant 
Andreu i Sant Fruitós i el castell de Montbui, perquè el seu fill fos admès com a clergue, i també deixà 
l’alou de Subiradells i el de “Mannanos” i el castell de Clariana amb els alous d’Ipsa Serra i Vilanova. 
Però a principis del segle XII la sobirania eclesiàstica era disputada per la mitra de Vic i l’abadia de 
l’Estany, i segurament aprofitant aquesta situació el comte Ramon Berenguer III hi establí una 
comanda templera, de les primeres que s’establiren al país, com sembla confirmar-ho el document de 
l’arxiu de la Corona d’Aragó, en el qual el seu fill Ramon Berenguer IV amplià les donacions del seu 
pare als Templers; el document, traduït del llatí, diu així: << Jo, Ramon Berenguer, comte de 
Barcelona i príncep d’Aragó, dono i cedeixo al mestre del Temple Ponç Hug de Tenes i a llur comanda 
els llocs i masos de Salvatges, coll d’Ases, Puigdomenech, l’Agulló, riera de Sant Joan i vaga de 
Vilanova, ampliant el que el meu car pare donà per fundació, i comprometent-se el Temple a establir 
una guaita dalt del lloc dit Roc Castellar i reedificar i fortificar el palau que el meu pare donà. Dat a 
Barcelona a Idus de Mars del 1135, any del Senyor. >> 
 
D’aquest document en deduïm la importància estratègica del batlliu templer en la divisòria comarcal 
del Bages, el Vallès i l’Osona, establint un eix templer des de Puigreig, Palau d’Àliga, Palau del Vallès 
i Barcelona. Possiblement fou ací on professà l’orde del templer Roger de Flor, el que després de 
defensar Acre fou capitost dels almogàvers a l’Orient. 
Vers 1370, el rei En Pere III, dit el Cerimoniós, donà i otorgà els privilegis de la cofradia de Ballesters 
Caçadors de la Ploma, que s’estableix a l’antic casal templer, també el caçador, s’amplien la 
congregació i els béns de la mateixa. L’orde hi menà una vida llànguida al palau fins a darreries del 
segle XVIII, en el qual s’eixampla el vell palau gòtic pel cantó de llevant. 
En la Guerra del Francès és saquejat i incendiat per les tropes napoleòniques, convertint-se en una 
casa de pagès, aleshores coneguda ja per la Manyosa. Durant el segle passat es produeixen noves 
modificacions a l’estructura de la casa enderrocant el recinte murat, els merlets i matacans i 
malmetent les parts nobles del bell palau, en gran part com a conseqüència de fortificar-s’hi una 
partida carlina; l’antiga capella romànica restà totalment enderrocada. 
Després de cent anys, en 1980 el penúltim propietari i de generacions vinculat a la Manyosa, el Sr. En 
Josep Mª Roger i Amat, ha empès la noble tasca de reconstruir totalment l’antic conjunt monumental, i 
ha començat per la capella, que ha estat dirigida i decorada al fresc per l’artista Carles Arola, el qual 
ha plasmat en llurs murals el passat històric i llegendari de la contrada; sota la mirada del pantocràtor, 
la figura romànica, es desenvolupa un món medieval: d’un cantó, els templers com a orde històrica i 
llegendàriament vinculada ací, i, per l’altre, la tradició diu que ací s’hi amagà el Sant Grial durant uns 
anys fins que es traslladà a Sant Joan de la Penya; per això veiem la figura de Percival acompanyat 
de les llegendes dels Cavallers del Sant Grial. 
 

 



 
 

EL SOMNI DE MOLTS I L’ENGANYIFA D’UNS QUANTS 
 
 
 

Què és el Fòrum... i què podia haver estat? 
Ens van prometre un esdeveniment “sonat” com pocs, que seria nucli referent del diàleg, de les cultures, de la 
sostenibilitat i d’un munt de bones intencions. 
 
D’entrada ja han començat a assolir-ho, si més no el diàleg, ja que hom hi parla, ja sigui per “fer debat” (defensa i 
atac d’opinions) o simplement per criticar-lo. I es que raó no en falta... i la raó està bàsicament segons es vulgui 
veure la jugada, m’explico:  

D’una banda aquells que defensen que el Fòrum es una gran excusa per la especulació immobiliària i tot el que 
això comporta, moviments de terres, transports, construcció, sub-contractes, comissions, polítiques de 
contractació de personal “sub-realistes” aprovisionament de materials diversos, i en definitiva un bon mitjà per 
arreplegar un bon feix de bitllets. Això si, amb contrapartida deixaràn a la ciutat tot un modern equipament, una 
zona recuperada de deixalles, la nova depuradora, noves platges, el tram final del Besòs immaculat i... un tramvia 
per a una ecològica mobilitat urbana. Si més no, això forma part de la “conscienciació ciutadana”. 
 
Per l’altra n’hi ha que ho tenen clar: el Fòrum és l’impuls que necessitava Barcelona per acabar-se d’obrir al mar, 
per arreglar la part mes precària i modernitzar unes infrastructures que anàven de cara a l’obsoletisme. Donem 
una oferta turística sense precedents, i el més important és que obrim una porta al món per mostrar-los que 
l’entorn es pot mirar des d’un altre prisma i el planeta i la gent que hi vivim necessitem una nova visió de 
convivència global... i de pas sigui dit... de pressa. Presentem models diferents de gestió dels recursos naturals, 
de les deixalles, de l’energia, de l’enteniment entre humans i la convivència. Tot i que per poder assolir tot això ha 
calgut invertir molts diners i permetre que uns quants s’eixamplin les butxaques, ficant-hi cullerada a tot l’enrenou 
amb socis, comissionistes, amics, contactes, negocis i especulació. És trist, però es el preu que s’ha de pagar.  

 
En realitat es més que provable que ambdues parts tinguin raó, ja que una cosa ha anat estretament vinculada a 
l’altre. Sense el projecte no hi havia inversió ni especulació... és a dir, que no hi havien “calés” a guanyar. Però 
sense especulació tampoc hi havia transformació urbana. I sense transformació urbana, no hi havia escenari on 
representar la funció. Sembla la discussió de l’ou i la gallina: Què ha portat a què? Si les bones intencions van ser 
el que es pretenia i l’especulació un mitjà o a l’inrevés? La reflexió que proposo es que si això és realment 
important, ja que en definitiva l’especulació ja s’ha fet i la transformació urbana és el que realment ens queda i en 
la manera que siguem capaços d’aprofitar aquest impuls serà el profit que realment ens quedarà. I si es dona peu 
a aquesta discussió sense resposta, a poder donar-hi voltes i més voltes d’una manera molt similar a com es pot 
discutir d’una jugada de futbol, no serà per que a algú li interessa ?? 
 
Mentre s’està discutint vers la utilitat del Fòrum, de quin va ser el motor d’impuls (si les bones intencions o els 
diners), si la campanya de comunicació és prou bona o si la política de preus és encertada, el gran públic està 
distret. I per anar fent el dia a dia, es treu a debat la rendibilitat, l’assistència de públic, les estratègies per millorar 
els ratis de visites i altres detalls que no desitjo treure’ls importància. Però si que és important trobar-hi una visió 
global al conjunt, ja que les persones que estan darrera del gran espectacle, de ben segur que tenen “defectes”, 
però tontos no crec que ho siguin. I si ens volen tenir distrets, per a què pot ser? 
 
Prou distrets per amagar-hi un munt de “xapusses” a tort i a dret. No tan sols de construcció, que és clar, muntar 
tot això en tant sols un any... ¡Que orgullosos estan d’això! Ho podran explicar en programes de TV, i sortir en 
alguna revista especialitzada. Per explicar-ho als néts a la vora del foc... Però el sobrecost de totes les presses, la 
política de contractació que s’ha seguit (que per cert, no tinc paraules per definir-la), les lluites d’interessos polítics 
i econòmics en el transcurs de la preparació i el desenvolupament de l’esdeveniment que havia de marcar un 
abans i un després en la manera de fer de les persones i de les empreses l’haurem de pagar, com sempre, els 
ciutadans. I la gran despesa no serà només un pagament de diners, sinó que l’agreujant fort serà un preu moral, 
ètic i d’oportunitat desaprofitada. I és que som realment especialistes en perdre de vista el nord amb facilitat. Què 
era més important? Construir el Fòrum en un any contra totes les dificultats... o fer la transformació urbana més 
important que ha fet Barcelona amb coherència amb els criteris que volen transmetre? Què es més important? 
Posar un escenari on es pugui parlar de sostenibilitat, integració ètnica i cultural... o demostrar-ho amb fets? Què 
és més important? Parlar de com es poden millorar les condicions de treball i la importància de valorar a les 
persones per el que saben fer i l’actitud que prenen davant dels reptes de la tasca encomanada... o demostrar-ho 
amb l’exemple? (no cal recordar que a Barcelona i rodalies hi ha molta gent ben preparada i disposada i al Fòrum  
és veritablement complicat que t’entenguin en català). Què és més important? Omplir un espai amb paraules 
referents i bones intencions... o ser referents de que es pot funcionar d’una altra manera, de que un altre món és 
necessari.. i és possible? 

 
En definitiva, què és el que s’ha de qüestionar, el sentit del Fòrum o les maneres en què s’ha posat a la pràctica? 
S’ha de permetre que es segueixin fent les coses igual? 

 
 
Eduard Garro



 
 

 

RACÓ DE POESIA   
 
 
GRANERA   

 
Bonica i bella com ella no n’hi ha cap, 
front altiu, com el castell que aixeca cap el cel, 
el seu mantell verd de muntanyes, la seva soledat 
com el seu silenci, és sols per als qui t’estimen,  
i jo et dic, que bonica ets Granera  
 
Josep Marín   

 
 
DES DE QUE SÓC AQUÍ 
 
Queien les fulles. Els arbres encara en tenien però 
queien. Entres que tampoc encara fa fred, però el  
primer dia d’estar-s’hi ja oficialment t’encens la 
xemeneia i a mida que passen els dies t’abrigues 
cada dia més, cada dia més fins que de sobte ja  
et trobes en un blanc hivern tot just acabat d’estrenar.  
Respires aire fred. Respires, després, aire fresc.  
I amb olor a herba i a flors i a terra. 
Fins que continues respirant i respires aire cremat 
pel sol. Temps de collites. 
Vull dir, pregunto, hi ha algú alguna vegada 
que no hagi vist que el temps passava?  
 
Maribel 

 

 

PASSATEMPS TROBA LES 8 DIFERÈNCIES 
 
 

             
 
 
 
 
SOLUCIONS MOTS ENCREUATS  EDICIÓ ANTERIOR 
 
HORITZONTALS:  1. SOL. MONGETA  2. ANIMAL. OSRAM  3. RATA. ESTIRA  4. D. ROSER. ACON  5. ATE. IRA. 
NINO  6. NOSTRE. NYC. L  7. IR. RESA. L. I   8. SERON. CALENT  9. TRINA. TBO. OO  10. EAAE. TIR. MR  11. S. 
DRE.  12. AAA. CATALAN. VEREMA 
VERTICALS:  1. SARDANISTES  2. ONA. TORERA. A  3. LITRES. RIADA  4. MAO. TRONERA  5. MA. SIRENA. E   
6. OL. ERES. T. C   7. N. ERA. ACTIVA  8. GOS. N. ABRET  9. ESTANY. LO. RA  10. TRICICLE. MEL  11. AARÓN. 
NORMA   12. MANOLITO. AN 


