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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE 
 
 
 
 
Benvolguts vilatans, 
 
De nou amb poso en contacte amb vosaltres mitjançant el quart 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 parlaré una mica de la Festa Major que amb penes i treballs al final 
es va celebrar el passat primer diumenge de setembre. Dic amb penes i treballs 
perquè dos dies abans de la festa encara no sabia si enguany es podria fer.  
 
Bé, al final gaudírem de la festa tots plegats i crec que va anar força bé.  
Diumenge al matí, després de la celebració del culte a la Romànica de Santa Cecília, 
es va fer una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Terrassa, 
esdeveniment que feia molts anys que no vèiem per la Festa Major. 
 
Després de celebracions i festes és hora de posar-se a treballar de valent amb un 
tema de tan enrenou com es l’aigua. Es van obrir les pliques de les sis empreses que 
van concursar per la realització de les obres, i després de les puntuacions segons les 
normatives establertes, l’empresa guanyadora va ser Hidrocanal, empresa que ja va 
portar a terme les obres d’abastament en alta.  
 
Aquestes obres ja s’estan realitzant i esperem que s’acabin dins del termini establert, 
evitant les menors molèsties pels veïns. De totes maneres ja sabem que es produïran 
talls a carrers i camins, però ja sabem de sempre que primer són els inconvenients i 
després arriben els avantatges.   
 
També ens dol una mica a tots haver-nos de rascar les butxaques perquè aquesta 
obra es pugui realitzar. Bé, us puc dir que fins l’últim moment he estat lluitant perquè 
això no succeís, però al final no s’ha aconseguit del tot, i crec que la rascada de 
butxaca ha estat bastant moderada i condicionada a que tothom pugui arribar a poder 
pagar l’import. 
 
Esperem molt aviat poder celebrar l’arribada d’aquest líquid tant primordial ! 
     
Salutacions  
 
Pere Genescá  

 

 

 

 

 

 



EL CONSISTORI INFORMA 
 
PLE ORDINARI MUNICIPAL 
 
El passat dissabte 25 de setembre de 2004 a les 17:00 hores es celebrà en sessió ordinària el 
Ple del consistori del tercer trimestre d’enguany amb l’ordre del dia següent:: 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 26 de juny de 2004 i 7 d’agost de 
2004. 
 
2. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 10/2004, 11/2004, 13/2004, 14/2004, 15/2004, 
16/2004, 17/2004 i 18/2004. 
 
3. Proposta d’acord d’aprovació de factures intervingudes favorablement per la Secretaria  
d’Intervenció. 
 
4. Proposta d’acord de sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, un ajut per import de 25.000 €  per a la redacció de Plans 
d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
5. Donar compte de l’execució de la Sentència Contenciosa Administrativa número 71, de 31 
de març de 2003, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, i 
confirmada per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 13 de Gener de 
2004, mitjançant la qual s’acorda estimar parcialment el recurs contenciós administratiu 
número 338/2002-B interposat pel Sr. Llorenç Gotes Valls. 
 
6. Proposta d’acord pel municipi de Granera per tal que siguin fixades per Ordre del Conseller 
de treball, les dues festes locals. 
 
7. Proposta d’acord de distribució de l’assignació de la participació en els ingressos de la 
Generalitat, pel que fa a la prestació supramunicipal de serveis, al Consorci del Moianès. 
 

REUNIÓ VEÏNAL A 30/10/2004 - XARXA DISTRIBUCIÓ D’AI GUA 
ACTA RESUM 
 
Salutació de benvinguda a tots els vilatans.  
 
Presentació d’un resum amb diapositives dels diferents recorreguts de la primera i segona fase 
de distribució a càrrec de Pere Genescá com a Alcalde d’aquest municipi. 
 
Presa de paraula pel Sr. Josep Muntal en qualitat d’assessor de l’Alcalde, informant de l’estat 
de comptes per al finançament de l’obra i del cost de 1000,00 €  per escomesa que haurà de 
pagar cada propietari per cada parcel·la amb habitatge o parcel·la edificable. 
 
Conclosa l’explicació i passant als precs i preguntes dels assistents, es detalla a continuació la 
llista de veïns que van prendre la paraula i els temes que van exposar: 
 
El Sr. Alfred Serra exposà la seva preocupació pel que passaria un vegada  tinguéssim l’aigua 
amb els mitjans actuals de sanejament de què disposa el poble (fosses sèptiques i pous 
morts). També preguntà per la previsió que hi havia en dissenyar la xarxa de clavegueram, i es 
va oferir si convingués, per a fer més pressió a les administracions per tal que el cost de l’obra 
fos 0 €. 
 
Resposta explicativa a càrrec de l’Alcalde Pere Genescá: 
Sobre la xarxa de clavegueram: 



L’Agència Catalana de l’Aigua va fer un estudi l’any 2002 de la xarxa de clavegueram del 
municipi, amb una previsió per executar l’obra tant de la xarxa com de la depuradora per a 
l’any 2010 – 2012.  
Respecte als medis actuals de sanejament, la resposta va ser que en principi l’Alcalde creia 
que tothom era molt conscient del que podia passar amb l’arribada de l’abastament d’aigua, i 
que si els pous i les fosses comencen a sobreeixir, s’haurà de fer pinya per avançar l’obra. 
Pel que fa a fer pressió pel finançament de la totalitat de l’obra (1a i 2a fase), la resposta per 
part de l’Alcalde a aquesta oferta és que no la descarta, però li sembla que ja s’ha pressionat 
molt a totes les Administracions durant quatre anys i també als polítics i dirigents, i per tant a 
les alçades en què es troba actualment l’obra i donat que ja està adjudicada a la empresa 
Hidrocanal, el que podria ocórrer fora que es retardéssin molt més les obres esperant 
respostes documentades. 
 
Seguidament va demanar la paraula el Sr. Josep Roca, demanant explicacions de que 
passava amb 30.000,00 € que faltaven de les subvencions que havia rebut aquest Ajuntament 
segons la informació que ell tenia. 
La resposta per part de l’Alcalde a aquest requeriment, va consistir en demanar-li que aportés 
aquesta informació documentada per procedir a l’aclariment davant del qui li hagi proporcionat, 
i així poder-la contrastar amb tots els documents de les administracions que ha rebut aquest 
Ajuntament per el finançament d’aquesta obra.  
Seguidament el Sr. Josep Muntal li demanà que es personés a la taula per tal que llegís el 
document rebut per la Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis. 
Aquest document informa de l’aportació de diners que es dóna a l’Ajuntament de Granera. 
El Sr. Josep Roca no va posar cap impediment per llegir-lo públicament aclarint el dubte 
existent. 
 
A continuació va demanar la paraula el Sr. Josep Marín, sol.licitant que l’Ajuntament 
proporcionés a tots els afectats unes copies de tota la documentació referent aquesta obra. 
 
La resposta per part del Sr. Josep Muntal va ser de que no hi havia cap inconvenient a enviar 
còpies, però el que no es podrien proporcionar serien còpies del projecte, donat l’elevat cost 
de les mateixes. L’Ajuntament però, està obert per mostrar-les a qui les demani. 
 
A continuació va demanar la paraula el Sr. Josep Font, demanant una solució per tal que 
l’aigua arribés a casa seva (Mas Tantinyá). 
La resposta per part de l’Alcalde va ser que era un tema que s’havia de lluitar i buscar els ajuts 
necessaris per a tots aquells propietaris de masies que s’han quedat fora del projecte 
d’abastament. 
 
A continuació van demanar la paraula diversos veïns interessats en com es portaria a terme el 
tema d’escomeses, així com les tarifes de preus que s’aplicarien del cànon. 
La resposta per part del Sr. Josep Muntal proposant la creació d’una comissió amb persones 
del poble per tal que estudiïn quins han de ser els preus i condicions per la proposta va ser 
molt ben rebuda.  
Més avall detallarem les persones que han sol.licitat formar part d’aquesta comissió. 
 
Per últim va demanar la paraula el Sr. Àlvar Vilaplana reivindicant diversos  temes ja 
comentats durant la reunió, sobre el clavegueram i les parcel.les que serien considerades per 
a la instal·lació de l’escomesa. 
 
PERSONES INTERESSADES EN FORMAR PART DE LA COMISSIÓ  
Nona Arola Vera     Carme Roquer Roca 
Ma Àngels Vera    Ramon Torra Vilà 
Eva Brosa Calvó    Josep Lluís torras Vaillacampa 
Ma Teresa Campanera Radua  Eduard Garro 
Ignasi Catalán Llopart   Josep Roca Sala 
Josep Font Vilalta    Ma Rosa Sagalés Sala 
Fernando Martínez Martínez  Ramon Pedrerol Jardí 
 
Aquesta llista és oberta a tots els altres veïns que desitgin formar part de la comissió. 



 

ROBATORIS A GRANERA 
 
La nit del 15 al 16 de setembre els lladres van entrar a tres cases del paratge El Serrat.  
Com podeu veure aquest és l’estat deplorable en que van quedar els inmobles. 
 
Els lladres es van endur tota mena d’articles i objectes personals dels propietaris. 
 
Suposem que els lladres controlaven les famílies Vilaplana i Martín per entrar a robar. Ells 
havien estat tot el dia a les cases i el capvespre marxaren a Sabadell. El dia següent  es 
trobaren amb la desagradable sorpresa. 
 

                               
 
 
MOSSÈN GENÍS  
 
El dia 8 d’octubre d’enguany va morir a Vic Mossèn Genís Gamell i Camprubí, que fou 
rector de la Parròquia de Sant Martí de Granera durant molts anys. Actualment estava a 
punt de complir els 90 anys. 
 
Mossèn Genís era una persona molt estimada per a moltes persones del poble, ja que a 
banda d’haver estat molts anys el capellà, també ens ensenyà a gairebé tots els 
Granerencs a llegir i escriure. Ell també va ser el mestre de l’escola durant diverses etapes 
en aquest municipi. Pujava de Castellterçol amb una moto MW plovent, nevant i algun dia 
anant per terra! Tot això perquè els marrecs aprenguéssim a llegir i a escriure. Durant les 
hores que durava l’escola li fèiem tota classe de malifetes, això si, mes d’un regle ens havia 
trencat a la punta dels dits de la mà. L’escola on feia l’ensenyament la va construïr ell junt 
amb un grup de jornalers voluntaris del poble, i actualment és l’oficina de l’Ajuntament. 
Mossèn, després de tanta lluita al llarg de la seva trajectòria, finalment  li ha arribat el  
repòs etern. 
Descansi en pau. 

PETITA BIOGRAFIA 

Mn. Genís Gamell i Camprubí era natural de Castellterçol, on va néixer a finals 
de març de 1915. 
Cursats els estudis eclesiàstics, fou ordenat prevere el 29 de juny de 1941.  
El seu ministeri presbiterial l’exercí successivament a les parròquies de Sant 
Pere de Gombrèn, Sant Romà d’Aranyonet, Sant Salvador de Montoliu i Sant 
Llorenç d’Argençola. On romangué molts anys fou a la parròquia de Sant Martí 
de Granera i al mateix temps tenia cura de l’assistència religiosa a la 
Residència de Castellterçol, esmerçant una remarcable bonhomia en el tracte 
a malalts i ancians. Feia uns quants anys que s’havia retirat a Vic, on lliurà la 
seva ànima al Creador a la residència  dels Saits. Les seves exèquies foren 
presidides pel bisbe Romà amb l’assistència de preveres, familiars i amics de 
mossèn Genís. Demanem al bon Déu que premi amb la pau dels benhaurats 
els afanys pastorals dels llargs anys del seu servent prevere. 



CAMINADA POPULAR A LA COVA DE LES TUTES 
 
El dissabte dia 4 de setembre amb motiu de la Festa Major, com cada any es va organitzar la 
caminada popular.  
La participació va ser nombrosa i de persones de totes les edats, que van completar el 
recorregut que constava d’uns 6 km. d’anada i 5 de tornada. 
A l’esplanada de sobre la cova es va repartir esmorzar i begudes per a tothom. 
 
La Cova de les Tutes és una cova molt bonica i encara es conserva en bon estat. Això és 
degut a que no la coneix gaire gent i està rodejada de molta malesa que la fa passar 
desapercebuda. Al seu interior s’hi troben 5 entrades,  algunes de les quals s’endinsen 
bastants metres, i d’altres només dónen la volta i tornen a sortir. 
 
Aquesta activitat va poder-se realitzar gràcies al suport de la Diputació de Barcelona.   
 
                            

 
 
 
 

ELS ESPORTISTES DE GRANERA  
 
El passat dia 4 de setembre es va celebrar la penúltima carrera del Campionat d’Endurance 
Solo Moto. La prova tenia una durada de tres hores i l’esdeveniment era al magnífic Circuit de 
Jerez. 
L’equip format per Sebastià Mas de Castellterçol, Pere Genescá de Granera i Ramon Mas de 
Castellcir, va acabar en 17a posició dels 35 equips que acabaren la cursa. Felicitats campions!   
 

                         
 
 
Els passats 23 i 24 de setembre es van córrer les tradicionals 24 hores de Moià.  
L’equip Palmusic format per Miki Vilaplana, Jordi Rovira, Lluís Planas i Pep Ramoneda amb 
una Honda CR de 250 cc va obtenir la primera posició en la categoria de Júnior Superior i la 
novena posició a la general. Cal dir que durant tota la cursa van establir una lluita aferrissada 
entre els tres equips participants de Granera, que als resultats finals quedaren a les posicions 
9ª, 10ª i 11ª de la general. 
Moltes felicitats a tots. 
 
L’altre equip local TTC, format per Joan Vilaplana, Oriol Vila, Joan Arderit i Xavier Domènech 
amb una Honda CRF 250 R van fer un gran paper encapçalant la 1ª posició júnior amb motos 
de quatre temps durant tota la cursa. Faltant 30 minuts per acabar, se’ls van trencar els 
coixinets de la roda del davant, i això va impedir que acabéssin primers. Així doncs,  van haver 
de conformar-se amb la 2ª posició a la seva categoria i desens a la general. La nota negativa 
se la va emportar el pilot Oriol Vila que després del bon paper que estava fent, a les cinc de la 
matinada va patir una caiguda i es va haver de retirar lesionat. Des d’aquí li desitgem una 
ràpida recuperació.   
 
 



15ª TROBADA BTT 17 D’OCTUBRE DE 2004 
 
Després de molts desànims per part dels organitzadors de les trobades de BTT que 
s’organitzen anualment a Granera, aquest any ha estat un èxit de participació.  
A la cursa d’enguany s’hi van inscriure 270 concursants, tot un rècord. 
La prova es dividia en 4 recorreguts: el principal, de 45 km, el sènior de 22 km, el júnior de 15 
km, i un de familiar de 10 km. 
El tret de sortida es va donar a les 9:30 h, i alguns participants van tardar unes quatre hores en 
completar tot el recorregut. 
Molts van lloar la ruta escollida, i al final, samarreta i botifarrada per a tothom. 
 
 
 

 
CASAMENT DEL JOSEP I LA MARTA 
 
El passat 2 d’octubre d’enguany en Josep Tomàs i la Marta Valls, després de molts anys de 
rondar per Granera plegats han acabat casats. 
Que per molts anys compartiu aquesta cara de felicitat que teniu en aquest retrat! 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 

ELS VILATANS OPINEN... 
 
 
 

ROBATORIS A GRANERA 
 
En vista dels últims robatoris ocorreguts a Granera, considero oportú comentar sobre una 
pràctica amb conseqüències desagradables per no dir perilloses pels veïns. 
 
Últimament han aparegut per casa diverses persones (no importa la seva nacionalitat), 
mostrant documents per solidaritat mal entesa emesos per ajuntaments d’altres localitats, 
autoritzant-los a anar per les cases demanant ajuda.  
Aquestes persones són molt insistents i en algunes cases bordegen l‘intimidant, creant una 
sensació d’inseguretat que jo no he tingut en els 25 anys que porto residint aquí. 
 
Per altra banda, aquests documents els dónen la oportunitat de conèixer les costums dels 
veïns, sobretot quan solen venir entre setmana i saben les cases que no estàn habitades 
normalment. 
 
Marlene Diana Shelton 
 

 
 



LES HERBES REMEIERES per Jordi Vilà 
 
 
PERICÓ FORADAT  (Hypericum Perforatum) 
 
Aquesta planta és molt freqüent aquí a Granera. Fou molt utilizada en temps antics, des del 
renaixement fins als dies actuals. 
 
De la planta, s’utilitzen només les flors grogues tot i que quan es fan els olis i tintures adquireix 
una pigmentació vermellosa. 
 
És un bon cicatritzant, per a aquelles cicatrius que costen de tancar-se.  
També alleuja les cremades. 

                                    
 
CUA DE CAVALL  (Equisetum Arvense) 
 
Aquesta és potser una de les plantes medicinals més utilitzada com a diürètic. 
Es pot trobar des de les terres més baixes fins a la muntanya, en marges i zones bàsicament 
humides. 
Per fer infusions es fa servir tota la planta, molt rica en silici. 
A part de l’efecte diürètic, també és remineralitzant i reguladora intestinal. 
 
 
 

RACÓ LITERARI 
 
GRANERA QUATRE ESTACIONS 
 
PRIMAVERA     TARDOR 
 
Dies ventosos, que fan que les branques  Per la tardor, els arbres comencen a  
tendres, ja nascudes, balandregin.  esgrogueïr-se, 
Flors de totes menes.    les fulles, i a despullar les branques, els primers 
Cants d’ocells, que tot piulant diuen  freds vénen i el dia comença a ser més curt,  
Que ja ha arribat la Primavera    i més boniques les llargues nits. 
 
 
ESTIU      HIVERN 
 
Camps segats, volar de papallones,  Neu, glaç, arbusts secs, roures amb fulles seques, 
cantar de granotes, en caure la tarda Pins verds de totes menes, els dies boirosos, dies 
ve la fresca brisa, així és l’estiu  clars, dies freds, això és l’hivern de Granera. 
de Granera. 
 
Josep Marín 
 



 
EL CASTELL 
 
Aixecat dalt del cim d’aquesta centenària carena i com si d’un vigilant es tractés, ell ens mira 
un i un altre dia. 
A la seva ombra vivim, i sovint en mirar-lo ens podem imaginar la història, les vivències de les 
seves pedres al llarg dels seus segles de vida, les seves llàgrimes de sang en ser els seus 
forts murs ferits per les fletxes d’aquells enemics. 
Els senyors feudals asseguts a les interminables i llargues taules plenes de tiberis caçats per 
els cavallers i el senyor del castell, segurament peces cobrades pels boscos propers, seglars o 
cabirols. 
A la torra principal del castell, la de l’homenatge, la mes fàcil de defensar si atacava l’enemic, 
el senyor i la seva família, hi dormen esperant que el cant del gall no els hi tregui massa la 
son. 
us imagineu la sala de parament?, enorme amb pocs mobles, fent-hi una gran cerimònia o el 
senyor reunit amb els seus secretaris i homes de confiança, fent lleis i jutjant els seus súbdits. 
Qui sap si per entre les seves pedres encara es pot escoltar alguna nota d’aquells músics 
tocant la viola o el llaüt en alguna celebració important o algun poema sortit de la boca d’algun 
trobador. 
Us imagineu tot això?. 
Imagineu que parlo del castell de Granera. Doncs si, si, imagineu. 
 
Cesca Genescá 
 
 
 
 
EL DESTÍ 
 
Això és un conte que jo vaig conèixer a través de Jorge Bucai, l’argentí, que no sé si a  la 
vegada va recollir de la veu popular. 
 
Se situa el compte en una època medieval, en un poble que com no recordo el nom li dire 
Ondines.  
 
Allà fou enviat el lacai del senyor perquè anés a comprar ensers i menjars per cobrir les 
necessitats del castell. Trencant la primera cantonada es trobà el lacai de cara amb la mort. La 
mort crida i el lacai crida. El pobre no te prou cames per córrer. 
 
Torna al castell i l’hi explica la història al senyor, diu que està molt espantat i que sent que 
necessita fugir, així que ha decidit marxar a corre cuita cap al nord, al poble de Sigüenzo. 
 
El senyor que sap apreciar els molts valors del seu lacai, encara que no pot aturar la seva 
fugida, agafa el seu cavall i s’apropa personalment a Ondines, en busca de la mort. 
 
Un cop l’ha trobada li planteja: 

- Escolta mort, t’has trobat amb el meu lacai, l’has cridat i l’has espantat molt. 
- És que jo també m’he espantat de veure’l aquí! Doncs és avui mateix que l’he de 

recollir al poble de Sigüenzo. 
 
(És així com el destí sempre acaba fent de les seves) 
 
Conte contat és acabat. 
 
Maribel Lara 

 
 
 



ENTRETENIMENTS 

ENCREUAT 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

Horitzontals   

1. Batalla on morí el rei Pere el Catòlic. Soques de vinya.  
2. Organització mundial. Organització militar internacional. El iode.  
3. Bòvid de l'Àfrica Central amb peülles llargues aptes per a sòls pantanosos.  
4. Lleve, però ho faig tolent. Vas especial per a beure vi i fer gatzara.  
5. Matrícula romanesa. Teixit de seda i metalls preciosos dels ornaments eclesiàstics i militars. 

Indoeuropeu.  
6. Cada dia en una cursa ciclista. Conjunt d'eines per a llaurar.  
7. Trampa, engany.  
8. Territori propi d'un poble independent. Vall del Pirineu. 

Verticals   

1. Fem veure, ensenyem.  
2. Unitat. Suro d'una ampolla.  
3. Rodolarà.  
4. L'est. Demaní almoina.  
5. Sencer. Un però francès.  
6. Porció de cabells immediats al front que hom deixa créixer més llargs per pentinar-los enlaire. 

Matrícula noruega.  
7. Tub obert pel cap o aguller que es tapa amb tap. Cap militar dels turcs.  
8. Unir amb grapes.  
9. Matrícula portuguesa. S'hi fixa i és difícil de desfixar.  
10. Pitrera. Escoltaràn. 

 

 
ENDEVINALLES 
 
Sempre va de viatge sense maleta ni bastó 
Avui sembla un formatge, demà un tall de meló. 
  
No sóc cargol ni bolet i la pluja em fa sortir. 
Si cau aigua m’estufo, si fa sol estic pansit. 
 
Les dones el fan servir, és eixut i és mullat. 
I tant aviat està en l’aire com està abaixat. 

 

  



SANT MARTÍ, PATRÓ DE GRANERA 
 

     
 
    El dijous 11 de novembre d’enguany va ser la festa del patró del Poble de Granera, Sant Martí. 
    Encara que està al calendari de festes del Poble no es va fer cap tipus de celebració.  

                                                 
    granera@diba.es  


