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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

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 un nou butlletí de la Granària.

Malauradament portem mala ratxa a Granera ja que aquest últim trimestre també ens han deixat

persones molt estimades al poble.

Aquest mes de maig es van acabar les obres d’arranjament del carrer de Monistrol, on des de fa

molts anys els veïns reclamaven que es fessin obres d’arranjament, ja que quan plovia realment era

un torrent i quedava impracticable. Aquestes obres s’han finançat amb el PUOSC de manteniment.

El mes de maig es va engegar el tercer festival Viu la Música al Parc. La primera actuació es va

portar a terme al Casal amb l’òpera La Ventafocs, i la representació va tenir una bona assistència

de públic.

El segon esdeveniment el va celebrar el 3 de juny a l’església de Sant Marti i l’actuació va corre a

càrrec d’un trio de violoncels de gran qualitat.

El dia 9 de juliol es va celebrar la tercera actuació a la masia de la Roca, a càrrec de l’Orquestra del

Campus Musical del Moianès, i hi va assistir un nombrós públic.

Enguany hi ha previstes moltes activitats per al mes d’agost al Casal, a la piscina i per la Festa

Major. Esperem que tothom en pugui gaudir d’allò més.

Com cada any, els mesos d’estiu he de fer una recomanació amb l’ús de l’aigua, ja que, com

sabeu, són mesos de sequera i les captacions subterrànies afluixen el cabdals al mes d’agost, que

és quan a Granera augmentem la població considerablement. Per aquest motiu us demano, doncs,

que intentem fer un bon ús de l’aigua.

Últimament tenim problemes amb els gossos i els gats que corren pel poble deslligats. Diversos

veïns han presentat queixes a l’ajuntament, i per aquest motiu demanaria que els qui tenen mascotes

tinguin cura de que no voltin solts pel poble i que, si no estan censats, que vinguin a l’ajuntament per

censar-los

Tot desitjant que passeu un bon estiu, salutacions i fins aviat.

Pere Genescà i Girbau, ALCALDE
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FESTIVAL a GRANERA

La tercera edició del Festival va
començar amb l’òpera

La Ventafocs

Taller de sabó artesà
Com és habitual, un

taller de natura

acompanyà el primer

concert, i per lligar-ho

bé amb el tema de la

ventafocs, es va poder

veure com s’elabora el

sabó de forma

artesanal, a partir de

sosa (o de cendra), oli i

essències.

La Núria Ferrando, que

fa sabons artesanals a

Sant Llorenç Savall, ens

va ensenyar tot el

procés i ens va

perfumar la tarda.

Un any més, l’aula de cant

de la Mireia Pintó a

l’ESMUC va posar en

escena una òpera.

Aquest any era un

argument ben conegut: la

Ventafocs, en la versió de

la compositora Pauline

Viardot.

Amb l’inestimable

col·laboració del pintor

Carles Arola, que va fer

els decorats, de la Nani

Bellmunt, que s’ocupà del

maquillatge i la

perruqueria i de tots els

voluntaris del festival

que s’ocuparen de

construir l’atrezzo, es va

fer una deliciosa

representació que va fer

les delícies de grans i

petits.

Uns petits que tingueren

també el seu moment

estelar de participació

tot fent de ratolins i de

cavalls de la carrossa.
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FESTIVAL a GRANERA

Un trio de violoncels
omplí de música

l’església de Sant Martí
Capitanejats pel cel·lista Peter

Schmidt, bon coneixedor de

l’acústica de la nostra església

perquè hi ha enregistrat en DVD

les Suites de Bach, un trio format

per professors del Conservatori

de Manresa, amb Peter Schmidt,

Anna Costa i Amat Santacana

oferí un fantàstic concert que ens

va fer vibrar a tots.



7

Taller de filar a mà
La Neus Riera, ens va fer una demostració
pràctica amb la filadora de la seva mare

Molts recordem la

Carme Surroca, la

Carmeta de l’Agulló,

com molts la coneixíem,

fent demostracions de

filar. La seva filla va

desempolsar la filadora

i amb molta paciència i

estudiant les imatges

que tenia de la seva

mare, va recuperar per

a tots nosaltres aquest

art pacient de filar la

llana.

La sorpresa final va

ser la projecció d’un

antic vídeo de TV3 on

vam poder veure,

emocionats, a la

Carme filant, com si la

tinguéssim de nou

amb tots nosaltres.
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FESTIVAL a GRANERA

Concert a La Roca
L’orquestra del Campus Musical del Moianès

omplí de música l’era de la masia
Una vintena de joveníssims músics que havien

estat treballant plegats durant 10 dies al Campus

orquestral del Moianès organitzat per Joventuts

Musicals van mostrar en concert el resultat del

seu intens treball constituint una petita orquestra



9

Taller de batre a mà
Aprofitant la magnífica i ventilada era de la masia

de la Roca, el nostre alcalde ens va fer una acurada

recreació de com es batia antigament a mà.

Primer picant amb les batolles sobre les espigues,

per desgranar-les, i després abocant-les a la

màquina de ventar. I amb l’ajut del vent de tarda que

bufava a l’era, s’anà separant el gra de la palla i

s’omplí el sac de blat. Una bonica evocació del dur

traball que es feia durant l’estiu a les eres del nostre

poble.
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FESTIVAL a GRANERA

Concert a la Bassa del Prat
Els XS van fer les delícies del públic

El darrer concert del

Festival tingué lloc al

rentador de la Bassa del

Prat i estigué

protagonitzat per una jove

banda de pop del

Moianès que va

aconseguir posar el públic

d’empeus i fer-lo ballar:

els joves integrants del

grup XS, que caldrà

seguir de prop..
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Taller de cervesa
artesana
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Actes de Setmana Santa

Diumege de
Rams

Un any més, amb l’ajut dels pares

escolapis de Moià, s’han dut a

terme tots els oficis de Setmana

Santa, que van començar el

diumenge de Rams amb la

benedicció dels palmons a càrrec

del Pare Marià, que fidel al seu

estil va fer una celebració

participativa i festiva, amb la

col·laboració de petits i grans.
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Actes de Setmana Santa

La tradicional
benedicció
del terme

Després de l’èxit que suposà l’any passat la

recuperació de la benedicció del terme des de la

Creu de la Torra i la repartició dels panets beneïts,

aquest any s’ha tornat a repetir l’experiència,

gràcies a la complicitat de Mossèn Joan. Una bona

manera de mantenir vives les antigues tradicions i

usances de Granera.

Paisatge d’abans,
paisatge d’ara

La vista des de la creu de terme de la

Torra ha canviat; ara el bosc ho ha envaït

gairebé tot. L’alzina ha crescut i la

teulada del campanar s’ha renovat,

passat a ser de quatre aigües enlloc de

les dues originals.

La fotografia de dalt és actual i s’aprecia

com han crescut els pins a primer terme,

envaint el que abans eren camps de

conreu. L’alzina de la dreta, però, és la

mateixa, amb 70 anys més a l’esquena.

La postal que reproduim data

segurament dels anys 30 i s’hi pot veure

tot el nucli de cases al voltant de

l’església de Sant Martí, amb el

campanar antic abans de la reforma que

s’hi va fer a final dels anys 60. Ara amb

prou feines s’endevina Montserrat a

través dels arbres.
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Activitat del GEMI a Granera

Les Matinals pel
Moianès es va

passejar per Granera
La tradicional passejada que

organita el GEMI (Grup

Excursionista Moianès

Independent) cada segon

diumenge de mes es va realitzar

a Granera el passat 14 de maig.

La proposta, que durà més de 5

hores, a fer un recorregut força

extens, tot pujant primer al Roc

Castellà. per baixar després cap

a La Manyosa, travessar per sota

del pont del Marcet, Cova de les

Tutes, Forat Negre, pujada cap al

Salamó i retorn cap a Granera vora

la cinglera amb vistes al Montcay i

La Mola, per baixar cap a La Riera

i retorn al Casal, des d’on s’havia

sortit.



Cim del Medacorba
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Bona assistència i
alta valoració de

l’organització
Més d’un centenar de caminadors

es van apuntar a la caminada, que

va tenir el moment més dur a la

pujada del pantà fins al Salamó,

però que es va veure mitigada per

l’esmorzar que l’ajuntament de

Granera va oferir a la Cova de les

Tutes i els refrescos oferts passat

el Salamó i també pels oportuns

nuvolots que taparen el cel durant

el darrer tramp, tot i no donar -

sortosament- pluja.

Un bon recorregut per bona part

del terme de Granera, amb vistes

fantàstiques sobre el Moianès i

les comarques limítrofes, que van

ser molt ben valorades pels

assistents-

Més d’un assistent va dir que

tornaria gustós a Granera, perquè

se’ls havia tractat molt i molt bé!
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Notícies de Granera

El dia 21 de maig, coincidint amb la fira artesania,

es varen inaugurar les obres de conductes de

serveis, enllumenat i pavimentació del carrer de

Monistrol.

 Aquestes obres han estat finançades pel Pla Únic

d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya

Inauguració del Carrer
de Monistrol

A la inauguració va assistir-hi la directora dels

Serveis Territorials de Governació de la Catalunya

Central, amb la corresponent tallada de cinta.
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Nova edició de la
Fira Artesania

Tradicional visita guiada al Castell i aquest
any també a les esglésies

El 21 de maig tingué lloc una nova

edició de la Firastesania a

Granera, que omplí de paradetes

tot el carrer del Castell.

Per amenitzar, una viola de roda,

que Joan Muñoz explicà i toca, per

posar-hi la banda sonora.

Un any més, la Roser Enric va fer la

tradicional visita guiada al castell, que aquest

any es complementà amb una novetat: l’inici

de les visites comentades a les dues

esglésies de Granera, que va fer en Carles

Arola i que es podran seguir fent els primers

diumenges de cada mes, després de la

missa.
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Recordant
Fermí Ribera Aguilera

El passat 26 d’abril ens va deixar una persona ben coneguda per molts granerins. El Fermí va ser el qui,

l’any 1968, va obrir la carretera de Granera a Sant Llorenç amb la maquinaria de l’ Empresa Ribera,  en

aquells temps propietat del seu pare, i de llavors cap aquí ha treballat de valent per tal que Excavacions

Ribera es convertís en una de les empreses pioneres en excavacions. Actualment venia molt sovint a

Granera, ja que el seu fill es va construir una casa al poble on viu  juntament amb la seva família.  A en Fermí

li agradava molt gaudir de la tranquil•litat que s’hi respira. Era un gran aficionat al mon del motor i participava

amb el seu porche a les proves de clàssics, que algunes vegades passaven per Granera.

Fermí, descansa en pau



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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PUBLICITAT

Comiat a la
Manela de la Torra
Poc d’un any després d’acomiadar-nos del Pepito de la Torra, ara ho

hem hagut de fer de la seva esposa, la Manela Vilà.

Amics, coneguts i vilatans en general s’aproparen a l’església i al

cementiri per donar el seu més sentit condol i acompanyar la família en

aquests moments.

El nostre record entranyable per a aquesta granerina que molts vam

poder conèixer.
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Taller de gintònics
E dissabte 15 d’abril es realitzà

un taller on els nombrosos

assistens van aprendre a elaborar

gintònics.

Després d’una introducció

general a l’elaboració de la

ginebra i de repassar els

principals passos en l’elaboració

d’un gintònic, cada participant anà

elaborant les seves particulars

varietats.

Notícies de Granera
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Taller d’herbes
remeieres

Els dies 28 de maig i 24 de juny

es van fer dues passejades per

collir i reconèixer diferents

herbes remeieres que es troben

als nostres camins i prats i per

aprendren els seus usos i

bondats.

Una quinzena de persones

assistiren al taller, que consistí en

unes passejades prèvies per

reconèixer i recol·lectar diferents

plantes en floració i després se

n’analitzaren la morfologia i les

diferents propietats i usos, així

com les diferents maneres de

preparar-les i conservar-les i les

principals aplicacions de cada

espècie recolectada.
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FESTA MAJOR

La llegenda del
Roc del Cornut

Quan era un noiet, és a dir, fa dos dies, anava tot
sol, quasi al fosquejar, de Sant Llorenç a Granera a
peu. De pressa per no ensopegar amb la fosca i a
l’alçada de l’Armengol, em vaig trobar a tres
ancianes amb tot de cistells plens d’herbotes (val a
dir, que en altres temps i amb l’aspecte que oferien
haurien estat tres dones molt sospitoses). Però lluny
de tot això, es dirigiren a mi tot preguntant-me on
anava tot sol per allí i d’on era.
Un cop contestades les seves preguntes i
assabentades que anava cap a Granera,
m’entretingueren contant-me una curiosa història.
Després d’haver escoltat el relat de les ancianes,
em vaig excusar dient que feia tard i vaig enfilar
gairebé corrents la resta del camí. Anava pujant com
el vent camí amunt sense distreure’m gens, però al
mateix temps tota la història que les tres velles
m’havien contat va anar quedant emmagatzemada
dins la meva closca, que en aquell temps hi havia
molt espai desocupat.
En el dia d’avui. recordant encara aquella llegenda i
pensant que molt probablement les ancianes que
vaig trobar-me ja deu fer temps que no conten
aquesta història, i no pas per falta de ganes, em
disposo a contar-vos-la jo mateix

D’això fa molts anys, possiblement va transcórrer
cap al segle XIII. En aquell temps els fidels catòlics
del poblet de Granera es reunien ja a l’esglesiola
de Santa Cecília, que era invocada pels devots, com
a guardadora de la donzella de les noies.
Sembla que Santa Cecília i Sant Climent, van
enamorar-se i aquest, segons s’ha dit, era en hores
de festejar una mica agosarat, Santa Cecília en
adornar-se’n li va dir: Vés-te’n del meu davant i no
tornis mai més. Però Sant Climent que era molt
tossut, va insistir un dia rere un altre.
La Santa un dia va omplir el seu davantal de grosses
pedres i roc en mà, va empaitar Sant Climent camí
avall fins a l’ermita de Sant Feliuet de l’Armengol,
en aquell moment l’hi llença el roc, al mateix temps
que buidava a terra la falda de pedruscall. El roc
que l’hi va llençar, avui, encara és al mateix lloc i és
anomenat “ El roc del cornut”. El planell de l’esmentat

roc, és irregular i amb pendent.
La dita popular diu que si la primeta pedreta que es
llença damunt del roc, s’hi queda, la noia o el noi
que l’ha llençada es casarà en el transcurs d’un any,
si hi queda a la segona o a la tercera, serà al segon
o al tercer any successivament. Dons aquesta és la
llegenda del “Roc del Cornut”. Desitjant que aquells
que ja siguin grans l’intentin recordar, o si mes no,
que guardin aquest escrit, per si mai l’han de contar
a algú altre. I pels més joves, que com jo al seu
moment, disposin d’espai a la seva testa, que la
conservin en bon lloc, que de segur que no els farà
cap nosa.

LLEGENDA ESCRITA PER JORDI VILÀ

Llegendes de Granera
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Sant Miquel del Fai
La Diputació n’ha adquidit la finca

El passat 22 de maig de 2017 la
Diputació de Barcelona ha ultimat
els tràmits per la compra de l’espai
natural de Sant Miquel del Fai, una
finca d’alt valor natural i patrimonial
de 70,5 ha, situada als municipis de
Bigues i Riells, Sant Feliu de
Codines i Sant Quirze Safaja, a
cavall entre les comarques del
Vallès Oriental i el Moianès.
Actualment l’espai és de propietat
privada. El preu d’adquisició ha
estat fixat en 1,3 M•.
L’acte va ser presidit per la
presidenta de la Diputació de
Barcelona  Mercè Conesa, el
vicepresident primer Dionís
Guiteres,  així com el Diputat Jaume
Ciurana, alts càrrecs i alcaldes del
Moianes i Valles Oriental.
El conjunt d’aquest espai està
qualificat com a sòl no urbanitzable
inclòs en el Pla especial del medi
natural i del paisatge (PEIN) dels
Cingles de Bertí. El conjunt de
l’espai està inclòs dins la Xarxa
Natura 2000.
Església troglodítica
L’espai natural de Sant Miquel del
Fai inclou també un important
patrimoni monumental, com el
conjunt del monestir, amb edificis
com l’església romànica de Sant

Miquel, documentada des del S X,
considerada l’església troglodítica
més gran de Catalunya, la casa
Prioral del segle XV o l’ermita de Sant
Martí del segle XII.
L’interès natural de Sant Miquel del Fai
prové també per la seva dimensió
geològica, amb successió de penya-
segats i replans sobreposats sobre la
vall del riu Tenes, i que originen
balmes, coves, salts d’aigua i gorgs,
que donen un caràcter singular i notori
a aquest espai.
Aquest conjunt arquitectònic i natural
és propietat, des de l’any 1990, de
l’empresa Espai Natural Sant Miquel

del Fai SL, que és qui ha
mantingut, preservat i gestionat
l’espai per tenir-lo en òptimes
condicions per les visites
públiques, les activitats i
celebracions que el recinte ha
acollit fins ara.
Amb la compra d’aquest espai, la
Diputació de Barcelona té la
voluntat de recuperar aquest
conjunt patrimonial i natural per
potenciar el seu ús públic com
espai obert i d’accés lliure a tots
els ciutadans. Així mateix, el seu
objecte és donar suport al
desenvolupament econòmic dels
municipis on està situat, així com
del conjunt de municipis del Vallès
Oriental i el Moianès.

Tancament
temporal de

l’espai
Un cop adquirit aquest espai
natural, la Diputació de Barcelona
procedirà al seu tancament
temporal per tal de realitzar-hi
diferents actuacions per la millora
i restauració dels monuments i
serveis als visitants.

Notícies del Moianès
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Granerí, saps on és?
Aquesta és una secció per als granerins de tota la vida i per als qui han arribat fa poc, per tal de

conèixer tots els racons del nostre poble.

Aquest cop hem recopilat fotografies de finestrals gòtics (originals i no tant)

1

3

2

Solució «Saps on és?»
1. Bassa del Prat

2. Rentador de la Rectoria

3. Bassa a cals Quims

4. Bassa del Solà del Sot

5. Bassa de la Font de la Torra

6. Pantà del Marcet

7. Bassa de Cal Ginebreda

8. Pantà de baix

9. Abeuradors de l’Agulló

10. Bassa de sota El Prat

Solució SOPA DE LLETRES Cases poble
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PISTA: N’hi ha dues que són a la mateixa casa i altres dues que són a 50 m  l’una de l’altra



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




