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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-un  de La Granària.

Durant els mesos de juliol i agost s’han continuat les activitats culturals i d’oci: taller de cuina

ecològica, sopar de germanor, teatre infantil, classes d’aquagim a la piscina, es va engegar un joc

que es diu KILLER- el joc de la pastanaga, una guerra d’aigua, havaneres i sardinada popular,

classes de ioga, taller de fer cistells i les dues últimes actuacions del festival Viu la música al Parc

Les dues darreres representacions del Festival es van celebrar l’una a la masia del Carner el dia

30 de juliol amb el duo Mon Petit Món amb una gran assistència de públic i l’altra el 20 d’agost a la

masia de Trens amb els músics de corda de l’Aupa Quartet (realment d’un altíssim nivell) i també

amb molt de públic assistent.

L’ultima setmana del mes d’agost, com cada any, es va celebrar la festa major amb diversos

esdeveniments: el dia 26 es va celebrar el campionat de tenis taula i un joc nocturn amb sorpreses

pel poble, el 27 es va fer la XXVI caminada Popular, el concurs de dibuix, els jocs infantils tradicionals

un tir amb arc organitzat per l’empresa Vall Llovera i la tradicional xocolatada.

Enguany el sopar popular de la Festa Major es va fer a la piscina amb uns 70 comensals. El lloc,

amb la piscina il·luminada, va quedar molt bonic, i el sopar va estar acompanyat d’un concert

CHILLOUT amb Llongue i Ricart música romàntica.

I parlant de la piscina, comentar-vos que es va canviar tot l’equip de cloració per un nou equip

electrosalí, de forma que aquest estiu tothom va poder gaudir de l’aigua salada i sense clor.

Aquests últims mesos hi ha agut problemes amb el subministrament d’aigua degut a la falta de

pluja. Els dos pous s’anaven intercalant en el bombeig però tot i així l’últim dia d’agost vàrem haver

de portar 4 viatges amb una cuba per revifar els dipòsits. Per sort ara ja els tenim plens altre cop

amb l’ajuda de les darreres pluges.

Bé, espero que tothom hagi gaudit d’un bon estiu i unes bones vacances i us desitjo una molt bona

entrada al 2017.

Salutacions i fins aviat.

Pere Genescà i Girbau, ALCALDE

3



Diversos tallers amenitzen
l’estiu a Granera

L’iniciativa de l’Ajuntament ha tingut una molt
bona resposta de públic
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Classes
d’Aquagim
a la piscina

Durant quatre matins d’estiu

divesos participants es

remullaren i es posaren en forma

tot practicant aquagim a la

piscina.

Els participants van poder gaudir

també de l’aigua salada i sense

clor, ja que tot l’antic equip de

cloració ha estat substituït per un

nou equip electrosalí, que ha

donat més confort als banyistes

i més seguretat a les persones

que fan el manteniment de

l’equipament esportiu.
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Havaneres i
cremat al Casal

El dia 13 d’agost el grup Mar

Blava hi posà la música, el

Joaquim Soler va fer el cremat i...

entre tots es menjaren les

sardines!
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Taller de cuina ecològica

Més d’una dotzena de persones es van apuntar al

taller de cuina ecològica, on petits i grans es van

posar mans a la massa i van elaborar unes suculentes

pizzes amb ingredients ecològics. Tots els

participants van sortir del taller amb una bona pizza

artesana al gust de cadascú... directes cap al forn.

Per llepar-se els dits!
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Teatre infantil
i animació

amb VISCA LA
FESTA

L’única activitat que va registrar

una baixa entrada de públic va ser

l’animació i el teatre infantil del 6

d’agost, i va sert una llàstima,

perquè els animadors eren bons

Sopar de
germanor

Una mica més concorregut

estigué el sopar de germanor que

es va fer el dia 6 d’agost al

vespre, on els assistents van

poder gaudir d’un bo i abundós

càtering i compartir xerrada i

anècdotes que feren amena la

vetllada.
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Taller de fer cistells
Dsprés de l’èxit que va obtenir el taller de cistelleria

que acompanyà el segon concert del Festival i a

petició dels assistents, l’ajuntament va organitzar

amb la mateix persona, l’Alba,  un taller de dos dies

que va ser molt concorregut i profitós.

Diversos passos en l’elaboració dels cistells
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Taller
de ioga
Una altra de les activitats

organitzades aquest estiu va

ser un taller de ioga, que va

ser seguit per unes 15

persones que aprofitaren per

relaxar-se i introduir-se en

aquesta pràctica.



FESTIVAL a GRANERA
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Concert al Carner
El tercer concert del Festival

d’estiu Viu la Música al Parc

va tenir lloc a la Masia del

Carner, on el Marcelo i la

Roxana van exercir de

perfectes anfitrions.

Pel que fa a la part musical, va estar a

càrrec de la granerina Maribel Lara, que

acompanyada pel guitarrista Cecili Rue-

das integra el grup Mon Petit Món. Tots

dos van oferir una selecció de canó fran-

cesa i temes de jazz. En homenatge als

anfitrions, argentins, com a cloenda van

fer un tango, que una parella de tanguistes

va ballar dalt l’escenari amb gran èxit.

El taller de natura va consistir

en una demostració sobre la

doma i la relació amb els

cavalls, tot aprofitant els dos

magnífics exemplars que allà

viuen.

Taller sobre cavalls

Actuació de Mon Petit Món
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FESTIVAL a GRANERA

Concert a Trens
El segon Festival de Granera es

va cloure el 20 d’agost amb un

fantàstic concert a càrrec de

l’Aupa Quartet, que amb la seva

música a mig camí entre el

clàssic, el jazz i el funk va

aconseguir aixecar el públic de la

cadira i posar-lo a ballar.

Un tastet amb
regust antic

Aprofitant que erem en un indret

on el temps sembla que s’hagi

aturat i que el taller de natura

anava de la sega del blat, vam

poder tastar un seguit de pans

fets amb cereals antics, com ara

l’espelta o un tipus de blat que

antigament es cultivava molt a

Granera i que era molt apreciat

per a fer pa: el forment. I tot plegat

acompanyat d’oli, de xocolata  i

de codonyat, tal com es berenava

habitualment al segle passat.

Genial actuació de l’Aupa Quartet
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Taller: la sega a mà
Les forces vives del consistori van

posar tota la carn a la graella i el

nostre alcalde Pere Genescà i el

Ramon Torre van fer una fantàstica

demostració tot explicant les

eines que abans s’utilitzaven a la

sega i fent una demostració

pràctica tot segant el trosset de

camp que els senglars havien

respectat tot l’estiu gràcies a la

fortificació a base de palets de

fusta que s’hi havia fet.
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FESTIVAL a GRANERA

La sega a mà

Eines de segar:

1. Falç

2. Volant

3. Esclopet

4. Garrot de lligar garbes

5. Pot de la dalla

6. Pedra d’esmolar

7. Martell dels pics de la dalla

8. Enclusa dels pics de la dalla
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De mica en mica la sega es va anar

mecanitzant i les màquines de batre

substituiren la feina feta a mà o amb

l’ajut dels animals i passaren a ser

accionades amb els primers tractors

La mecanització
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Granera Antiga

Algunes fotos antigues dels pallers de Canyelles i batent a pota a l’era de cal Pastoret
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 I Concurs de pintura en
petit format de la

comarca del Moianès
El dijous dia 4 d’agost pintors de

diverses procedències van pintar

diferents motius de Granera per

al 1er concurs de pintura en petit

format de la Comarca del

Moianès.

El dia 8 d'Agost es va procedir al

veredicte del premi, que va ser

atorgat a Ramon Pujolà Font.

En el concurs hi va haver una alta

participació (101 obres) i gran

qualitat.

Les obres es van exposar al

vestíbul de Can Carner i

posteriorment es va fer una

exposició itinerant entre els

pobles que ho han anat

demanant.

L'entrega de premis es realitzà el

17 d'Agost, durant el transcurs de

la Festa de l'Arbre de Moià, una

festa centenària que en el seu  dia,

el 1905, instaurà el tenor

Francesc Viñas.

L’obra

guanyadora, una

panoràmica de

Santa Cecília de

Ramon Pujolà

Font
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Recordant Maria Rosa
Sagalés i Sala

El passat 9 de desembre va morir la nostra

veïna Rosa Sagalés, de l’Óssol.

La Rosa s’apreciava sincerament el nostre

poble i hi venia tant com podia, a més

d’implicar-se activament en les activitats del

poble.

Fou una de les instigadores de fer el

Festival de Música i hi va col·laborar tant

com les seves forces li permetien. Oriunda

de la Sala de Sant Llogari per part de mare

i pertanyent a la família  dels autobusos

Sagalés tant lligats a la comarca per part

de pare, s’establí a Granera en comprar la

masia de l’Óssol, que amb tant de gust

restaurà.

Amable, senzilla i propera, es va fer estimar

de debò per tots els qui la tractaren i de ben

segur la trobarem a faltar.

Descansi en pau.

El mes d’agost ens deixà també la Mercè Vilalta, que el 1930 anà a viure al Solà del Sot i posteriorment es

casà amb l’Isidro Font de la Masia de Tantinyà. Rebuscant fotos antigues n’hem trobada una, de quan tots

eren més joves.

Traspàs de Mercè Vilalta i Garriga



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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Traspàs de Joan Tiana Ruiz

Fa només uns dies, el 15 de desembre, morí també a Sabadell en

Joan Tiana, amb només 64 anys, espòs de la Maria Teresa

Campanera i durant molts anys assidu estiuejant a Granera. El nostre

condol a tota la familia.

PUBLICITAT
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Caminada al Coto Mariano
FESTA MAJOR

Els actes de Festa Major

començaren de bon matí amb una

bona caminada i un bon esmorzar

abans de gaudir de les vistes des

del Roc Castellar
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Cercavila
Els gegants de Granera passejaren pel poble per obrir

la Festa Major, amb parada i fonda al bosquet de Cal

Bellmunt

FESTA MAJOR
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Pintada del mural
Com ja és tradició, uns quants

vilatans s’animaren a pintar el

mural de Festa Major, on no hi

podia pas faltar el porc senglar

com a estrella convidada i motiu

ben visible

Concurs de paelles

FESTA MAJOR
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Tir amb arc
Com a animació de festa major s’obtà aquest

any per una atracció muntada per Vall Llobera

amb regust antic

FESTA MAJOR
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Sopar de Festa Major
Una piscina totalment engalanada acollí un sopar de

Festa Major ben original, vora l’aigua i amb música.

L’espai feia goig de veure i els assistents

passaren una agradable vetllada

FESTA MAJOR
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impressionant
vista nocturna
de la piscina



28

El casament de l’any
Josep Riera
i Olga Vinya
conviden tot

el poble
Josep Riera, masover de

l’Agulló i un dels granerins més

apreciat per tothom, es va

casar el passat 25 de

setembre i va voler compartir

aquest dia tan especial amb

tots els seus veïns, que

respongueren massivament a

la invitació, per  demostrar-li

el seu afecte i apreci.

Josep i Olga, que sigueu molt

feliços!
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La cerimònia es va fer a

Sant Martí i la celebració

al Casal, magníficament

engalanat per a l’ocasió.

Abans del convit, una

singular i emotiva

representació a càrrec de

la Llar dels Avets de

Moià, amb el germà del

nuvi de protagonista.
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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 hem recopilat fotografies de fantàstiques masies vingudes a menys. Alguna pista:

no totes són dins el terme actual de Granera i no totes són les mateixes de la sopa de lletres!

1

3

2

Solució «Saps on és?»
1. Font de l’església (o nova)

2. Font del Girbau

3. Font de la Torre

4. Font del Prat

5. Font Xica

6. Font de les Febres

7. Font de l’Avellaner

8. Font de la Sala de Sant

Llogari

Solució SOPA DE LLETRES Fonts
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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

- 28 de Febrer

- 25 d’Abril

- 27 de Juny

Properes recollides de trastos

- 29 d’Agost

- 31 d’Octubre

- 19 de Desembre




