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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
Ramon Pedrerol i Jardí
Carles Arola i Vera (fotografies)
Nona Arola i Vera
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La carta de l’Alcalde
Benvolguts vilatans,

Novament estem en contacte mitjançant el número quaranta de La Granària.
Aquests últims mesos s’han celebrat moltes activitats culturals i d’oci. Durant el mes de maig, com
cada any, es va celebrar la XIII fira d’artesans i també es va engegar el segon festival Viu la Música
al Parc.
El festival d’enguany es va començar el 21de maig al casal amb la representació de l’Opera L’elixir
d’amor amb una bona assistència de públic.
El segon concert es va portar a terme el dia 4 de juny a cal Bellmunt amb l’actuació de la Coral Sant
Vicenç de Riells del Fai.
Aquest estiu, a banda dels dos concerts que completen el festival,  s’han preparat diversos
esdeveniments i cursets per tal que les vacances siguin d’allò mes profitoses per a tothom.
S’ha gestionat una subvenció per a l’Associació Recreativa de Granera per a substituir l’equip de
cloració ja obsolet per un nou equip electrosalí. Amb aquest canvi, a banda de gaudir de l’aigua
salada, també s’evitarà a les persones que porten la gestió de la piscina que corrin riscos
innecessaris en la manipulació de clor.
Enguany ja comencem a tenir problemes amb el subministrament d’aigua, degut a què les pluges
no ens fa costat des de fa molt de temps, i els pous comencen a patir sequera.
S’està preparant la instal·lació d’un sistema perquè el bombeig es vagi intercalant del pou nou al
pou vell, a veure si d’aquesta manera aguanta tot l’estiu.
De totes maneres, si no plou, haurem de plantejar el transport d’aigua amb camions cisterna o la
possibilitat d’utilitzar l’aigua de l’embassament amb la instal·lació d’uns equips de filtratge. Aquesta
última possibilitat pot ser la més viable, ja que el transport amb camió cisterna planteja problemes
per poder carregar perquè molts municipis pateixen problemes de sequera i no poden vendre
aigua, ja que la necessiten per al seu propi abastament.
Bé, desitjo que gaudiu d’un bon estiu i unes bones vacances

Pere Genescà i Girbau, ALCALDE
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Fira d’artesania
Per tretzè any es va celebrar a Granera

aquesta fira ja tan consolidada
El tercer diumenge de maig va
acollir de nou la fira d’artesania i
el carrer del Castell es va tornar a
omplir de paradetes.
Per als més petits es van
organitzar jocs tradicionals, que
enguany fan ser tots de fusta, molt
bonics.

36 participants
Paradistes de tot tipus van muntar
la seva paradeta: artesania,
menjar ecològic, antiguitats, mel,
melmelades...
També s’otganitzà una nova visi-
ta guiada al Castell de Granera,
que aquest dia tradicionalment
obre les seves portes als visitants,
de la mà de l’explicació que fa la
Roser Enric.
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Algunes de les paradetes de la fira d’enguany

Aquest any el bon temps acompanyà
els firaires i de mica en mica Granera
s’anà omplint de visitants que
passejaven amunt i avall de parada
en parada, fins a l’hora del vermut
popular.
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Els jocs de fusta
amenitzaren la
Fira d’artesania

L’animació d’enguany durant la Fira
d’artesania consistí en diversos jocs de
fusta que rememoraven antics jocs
populars de carrer i que feren les
delícies de petits i grans, alguns jugant,
els altres recordant aquell temps quan
eren petits.
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Tot i el bon temps que
acomànyà la fira, alguns tolls
d’aigua recents entorpiren la
disposició dels jocs, però hi
aportaren cert toc
d’autenticitat.
A partir de migdia, amb la
tradicional visita guiada al
castell, s’assolí el nombre
màxim de visitants, que es
va mantenir ja fins a l’hora de
plegar.

Un bon dia per
descobrir
Granera

La fira és un bon dia per a
molts habitants del Moianès
per visitar ––a vegades per
primer cop–– el poble més
petit de la nova comarca.
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Festa del Foc a Granera
Enguany la festa del foc que se celebra cada any a un

municipi diferent dels que composen l’ADF els Cingles ha
tocat fer-la a Granera.
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Cultivant les noves
generacions d’ADFs

L’11 de juny se celebrà la Festa del
Foc, que començà a les 10 del matí
amb un contundent esmorzar de pa
amb botifarra i cansalada.
Tot aprofitant que la festa es feia a
Granera, s’aprofità per fer una
exposició de fotografies dels
incendis del 2003, on els voluntaris
de l’ADF foren una peça
fonamental a l’hora de controlar i
extingir l’incendi que assolà el
nostre municipi.
També es va fer una concentració
del parc de vehicles contra incendis
de què disposa l’ADF, que va fer
les delícies dels més petits, que

volíen intentar enfilar-s’hi i fer de
bombers per un dia.

Reunió de
Propietaris Forestals

de Granera

S’aprofità també per fer la reunió
de propietaris i actualitzar la
representació dels qui conformen
la Junta de l’ADF.
L’ADF els Cingles està formada
pels municipis de Castellcir,
Castellterçol, Granera, Sant
Quirze Safaja, Collsuspina i Moià.



FESTIVAL a GRANERA
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L’òpera L’elixir d’Amor
arriba a Granera

El segon festival d’estiu Viu la
Música al Parc es va obrir el
21 de maig amb una fita
històrica a Granera: una
representació operística de la
coneguda i popular obra de

L’artista Carles Arola
va pintar el decorat

El reconegut artista Carles Arola, veí de
Granera i ben conegut per les seves
pintures murals (a la plaça dels Sedaços
de Tarragona, a les esglésies d’Ascó,
l’Ametlla, L’Illa o a diversos hotels de la
cadena Catalònia) va pintar durant uns
dies al mateix casal de Granera el
decorat que posaria en ambient els
personatges de l’òpera i que va causar
l’admiració dels assistents

Gaetano Donizetti L’Elixir
d’amor.
I no es va escatimar res:
decorats ad oc per a l’ocasió,
vestuari, atrezzo i un immens
piano gran cua de concert.
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FESTIVAL a GRANERA

S’alça el teló al
«Teatre d’òpera de Granera»

El primer concert del segon Fes-
tival de Granera va ser tot un èxit,
amb un casal ple de gom a gom
per sentir la deliciosa òpera
L’Elixir d’Amor a càrrec de l’Aula
de cant de Mireia Pintó a
l’ESMUC, l’Escola Superior de
Música de Catalunya. Aquesta
prestigiosa mezzosoprano
afincada a Calders va ser la di-
rectora musical del muntatge, que
recollia els fragments més
destacats i coneguts de l’òpera.
Els joves cantants van superar
amb èxit el repte, tant vocalment
com pel que fa a la part escènica,
i van fer les delícies dels
assistents.

Figurants i atrezzo
El muntatge no va escatimar cap
mena de luxe: des de l’atrezzo,
presidit pel flamant bòlit amb què
feia la seva entrada el Doctor
Dulcamara, aportació del Ramon
Burés, o els figurants que feien
d’exercit improvisat al final de
l’òpera: la colla de nenes i nenes
que en el taller paral·lel s’havien
fabricat i pintat el seu uniforme
militar.
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Taller de destil·lació de licors
Oriol Mallart va fer una demostració sobre com destil·lar alcohol a partir de vi en un alambic
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FESTIVAL a GRANERA

Taller infantil
Els més petits, amb l’ajut de la
Mia i la Roxana, també van fer el
seu taller de fer cistells... però de
papiroflèxia, que van regalar
després a tots els cantaires i al
públic assistent.

La Coral de Riells del Fai
Segon concert del Festival a Cal Bellmunt

La Coral Sant Vicenç de Riells del
Fai va protagonitzar el segon
concert el 4 de juny, amb un pro-
grama a capella dirigit per Jordi
Guri, a l’ombra dels pins del
bosquet de Cal Bellmunt, ben
engalanat per a l’ocasió.
Per sort, com pàssa sovint a
Granera, la tempesta que rondava
la comarca no va arribar a
descarregar aquí i es va poder
acabar el concert i fer el tastet
d’embotits i patés sense que els
assistents es remullessin.
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Alba Sors va conduir el
taller de cistelleria

Una deliciosa i fascinant demostració de com fer
un cistell amb el rerafons del concert. Peça a peça
va anar fabricant i explicant els passos.i va des-
pertar tant d’interès que els assistents van demanar
a l’alcalde d’organitzar un curset pràctic a l’estiu
sobre aquesta matèria
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Nou servei de recollida
de trastos
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Fa uns dies es va trobar
un contenidor de deixalles
domèstiques ple de runes
i materials d’obres que
algú va abocar sense cap
mena d’escrúpols.
Aquets fets comporten
que el camió de recollida
no es vulgui fer càrrec
d’aquests residus ja que
poden espatllar el sistema
de premsat del camió.
Des de l’ajuntament us
demanem que les runes i
restes d’obres les porteu
a la deixalleria o a
abocadors autoritzats per
a la gestió d’aquests
materials, donat que
l’ajuntament té conveni
amb la deixalleria de
Castellterçol per a petites
quantitats d’aquestes res-
tes.
De continuar trobant
contenidors amb
abocaments d’obres
l’ajuntament es veurà
obligat a incrementar el
rebut d’escombraries ja
que la gestió d’aquestes
runes ens la cobren a part.

Crida al civisme en la
gestió de la runa

Algunes mostres de
l’incivisme en la gestió

de les deixalles
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Un granerí amb
el President

Josep Riera,
tercer esquilador

de Catalunya

El passat 22 de maig, en el 50
Aniversari de la Festa de la Lla-
na que es va celebrar a Ripoll,
el nostre veí Josep Riera
Surroca, masover de l’Agulló,
va quedar tercer en el XIIè
Campionat Open de Catalunya
d'Esquiladors d'ovelles.
Va rebre el corresponent diplo-
ma de la mà del President de
la Generalitat de Catalunya
Molt Honorable Senyor Carles
Puigdemont.
Moltes felicitats!

Un any de comarca al
Moianès

El 29 d’abril es va celebrar que
ara fa un any el Moianès es va
convertir oficialment en la co-
marca número 42.
Per això es va fer una jornada
festiva a Cal Recader, de
Castellterçol, amb presència
de tots els alcaldes i de la
Consellera Meritxell Borràs.
tots junts van bufar l’espelma,
després d’haver assistit a
lectures de poemes de poetes
de la comarca i diverses
actuacions, entre les que cal
destacar la del guitarrista
granerí Alejandro Pérez Gracia.



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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La Flama del Canigó
arriba a Granera
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Un any més un grup de voluntaris van arribar-se a
Moià per recollir la flama baixada del Canigó i dur-
la a peu (o millor dit corrent) fins a Granera, com

queda palès a les fotografies. Entre els valents, el
Pere Genescà junior i el Marc Burés, que es van
guanyar un bon tall de coca de Sant Joan.
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Basolí, Elizalde, Sánchez, Gris,
Capapey, Olivencia, Mendívil, Sainz,
Elias, Cases ... van ser molts els
mítics pilots que no van voler perdre
l'anomenat Motocròs Legends. Una
trobada, liderada per Pere Pi i Oriol
Puig Bultó amb la inestimable
col·laboració del Museu Moto, que va
reunir un total de 80 figures
representatives de l'especialitat, del
1955 al 1974.
L'esdeveniment es va celebrar a la
seu del Museu Moto Barcelona el
passat dissabte 2 de Maig. Rialles,
abraçades, emoció i molts records
des de primera hora del matí, a me-
sura que anaven arribant els
protagonistes. Grans rivals en
l'època, però també bons amics que
van compartir uns anys
meravellosos del motociclisme
espanyol.
La jornada va continuar al restaurant
La Masia de Martorell, on no van fal-
tar els vídeos commemoratius ni les
imatges d'aquells durs inicis de
l'especialitat. Un bonic homenatge
per a tots els assistents i també per
a grans pilots que ens van deixar fa
temps (Maseras, "Randy" Muñoz,
Toni Soler, Juan Costa, Santiago
Babot ...).
Els millors moments van ser, sens
dubte, els que van protagonitzar els
mateixos pilots explicant anècdotes
i batalles d'aquestes primeres
carreres: de quan les sortides es

donaven amb la banda elàstica que
tants problemes causaven a alguns,
de quan Jesús Saiz havia de
recórrer mitja Espanya en tren amb
la seva Bultaco per acudir a les
carreres, històries de motos
robades, de rivalitats entre marques,
trampes i trucs ... Records d'altres
temps que van despertar encara
més respecte i admiració per tots
aquests mites i autèntics pioners de
l'especialitat.

Les protagonistes
No només els pilots van ser
protagonistes de la jornada. També
les seves motos, autèntiques peces
de museu que van lluir a la sala del
restaurant gràcies a la col·laboració
de diversos col·leccionistes (Pere
Molina, Fernando de Portugal, Ton
Costa, Luis Lozano, ...). Ells

mateixos van ser els encarregats
d'explicar les seves principals
característiques: La Montesa Brio
110 de 1960 amb la qual Pere Pi va
guanyar el seu primer Campionat
d'Espanya, la mítica BultacoSherpa
S, una OSSA de 1958 amb la qual
Oriol Puig Bultó va participar en els
seus primers Sis dies, la Sanglas
de Raja i Maseras o la Guzzi que
es va utilitzar per desenvolupar la
primera moto de José Sánchez,
entre moltes altres.
Com a record de l'esdeveniment es
va lliurar a tots els assistents una
làmina signada pels 80 pilots i
tampoc va faltar la foto de grup. Una
emotiva jornada que va permetre a
molts retrobar-se després de
diverses dècades i que va acabar
amb el desig de convertir-se en una
trobada anual.

Mítiques llegendes del
Motocross recorden els
inicis de l’especialitat
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Fotografia d’una trobada de llegendaris del motocross el 03- 05-2015 dels anys 1955 al 1974



Recorregut de la prova
Moments de la sortida a la recta del bar Modesto de unes 4 hores de resistència sobre terra celebrades a
Granera l’any 1971 i puntuables pel campionat de Catalunya, els guanyadors de la prova varen ser l’equip
integrat per Santiago Babot i Lluis Canto amb una Montesa seguits de molt a prop per l’equip de Granera
format per Ramón Burés i Pere Genescà amb una Bultaco Pursang.

Actualment és impensable repetir una prova com aquesta
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Acaben les obres del
Carrer Nou
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S’encén la llum
al Carrer Nou

El passat mes de maig, un cop
consolidat el terreny remogut per les
obres del Carrer Nou, es procedí a
engravar-lo, per evitar els fanguissars
que han patit els veins després de les
obres.
Coincidint amb el concert del Festi-
val a Cal Bellmunt es procedí a inau-
gurar l’enllumenat, tot batejant-lo amb
una mica de cava
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Remullant amb cava l’encesa dels fanals. Ara a veure si els veïns s’estiren i obren una ampolla per fanal, tal
com alguns van proposar i fan una festa com cal...



30



31



32



33



34

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 hem recopilat fotografies de diferents fonts. Alguna pista: no totes són dins el terme
de Granera i no totes són les mateixes de la sopa de lletres!

1

3

2

Solució «Saps on és?»
1. Creu de Llebre
2. Esplanada de Santa Cecília
3. Campanar de Santa Cecília
4. Entrada de Sant Martí
5. Creu de Terme de la Torre
6. Porta del Cementiri
7. Roc Castellà
8. Interior Cementiri

Solució SOPA DE LLETRES masies 2
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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




