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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE 
 
 
 
 Els Granarencs ens sentim orgullosos en arribar l’estiu i com cada any ens retrobem 
amb les persones que vénen a passar les vacances al municipi. Voldria animar-vos a 
tots a participar i organitzar alguns esdeveniments per gaudir de festa i alegria durant 
aquest mes d’agost en el qual Granera s’omple de vida i els que hi vivim habitualment 
gaudim de la vostra companyia durant aquestes vacances. 
 
Ens hauríem de reunir un dia per parlar i organitzar la festa major pel primer diumenge 
de setembre, i a la vegada també us proposo de fer un aplec popular en motiu de la 
inauguració de la Bassa del Prat. 
 
Aquest any és el primer estiu que podem gaudir de xarxa d’aigua per les cases, però 
degut a la sequera que està patint Catalunya hem de ser conscients de fer-ne un bon 
ús i no malgastar-ne ni una mica. 
De moment, no hem tingut cap irregularitat en el bombeig, però veient municipis veïns 
que s’han quedat sense aigua i sempre n’han tingut, no fa massa gràcia. 
 
També voldria recordar-vos l’alt risc d’incendi que tenim a les zones que encara no 
estan cremades i que són un pulmó del que encara en podem gaudir. 
 
Bé, només em queda desitjar a tothom un bon estiu.     
 
              
 
 

         
 
 
Pere Genescà Girbau 
Alcalde 
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EL CONSISTORI INFORMA 
 
 
 
 
INAUGURACIO 1ª FASE DE L’AIGUA 
 
El passat 16 de maig i coincidint amb la Segona Fira d’Artesans i Productes Naturals, es va inaugurar la 
primera fase de distribució de l’aigua pel consum humà. 
A la inauguració hi assistiren autoritats dels pobles veïns, així com la Directora de Medi Ambient i 
Habitatge Sra. Isabel Rueda i el Conseller d’Espais Naturals Sr. Josep Mayoral, que van tallar la cinta 
inaugural, i també el President del Consell Comarcal Sr. Joan Castaño i el Diputat al Parlament de 
Catalunya Sr. Felip Puig. 
 
Tots van fer els seus parlaments, i hom va coincidir en la sensibilització amb la sequera que patim des 
de fa uns anys a Catalunya, insistint en que hem de saber fer un bon ús de l’aigua que disposem. 
 
El capellà de la parròquia va donar la benedicció a l’aigua tant esperada en aquest municipi i després 
ens va explicar un bonic sermó Bíblic referent a aquest líquid tant apreciat. 
 
 
 
 
Us mostrem algunes fotografies de la inauguració: 
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TREBALLS EN LA 2a FASE DE L’AIGUA 
 
Bé, com tots vosaltres heu pogut comprovar, els treballs per fer arribar aigua a les cases compreses 
dins del projecte de la 2a fase ja han començat fa dies. 
 
Alguns carrers de Granera ja estan oberts i plens de tubs, i les màquines hi treballen tot el dia per 
acabar el més aviat possible. 
 
La veritat és que no ens pensàvem que tot anés tant de pressa, però segurament al setembre ja tindrem 
totes les instal.lacions acabades i podrem fer una gran festa per celebrar que finalment ja no depenem 
només de les cisternes, i tindrem aigua corrent. 
 
Dir-vos també que algunes masies podran disposar d’aquest servei, tot i que no havien estat incloses en 
cap dels dos projectes de 1a i 2a fase. Us n’informarem properament. 
 
Mentrestant, enhorabona! 
 
 
 
 
L’AIGUA, UNA FONT ESGOTABLE 
 
Enguany malauradament estem patint una forta sequera que afecta a tots el àmbits de la població.  
Ja no es queixen només els pagesos i agricultors sinó que moltes poblacions estan fent des de fa dies 
restriccions d’aigua a la població. 
 
Més de la meitat dels municipis de Catalunya es troben en estat d’excepcionalitat per la falta d’aigua, i 
sense anar gaire lluny us podríem citar tots els pobles del Moianès. No és el cas de Granera, tot i que 
no cal dir que no en disposa d’unes grans reserves. 
 
Aquest problema ens hauria de fer reflexionar sobre l’ús que fem d’aquest líquid tant indispensable, i 
que fins ara molts l’havíem considerat com a inesgotable. La comoditat d’obrir l’aixeta que sempre raja 
ha esdevingut un fet tant quotidià que molts ens hem oblidat d’usar-la amb prudència. 
 
Aquí us volem donar uns quans consells per tal d’estalviar-la, i sobretot, de fer-ne un bon ús. 
 
 
Què vol dir fer un bon ús de l'aigua? 

Fer un bon ús és utilitzar l'aigua sense malgastar-la ni malbaratar-la i d'acord amb la realitat hídrica del 
lloc on vivim.  

A Catalunya, on l'aigua és un bé escàs, cal que la utilitzem racionalment tenint en compte que l'aigua 
que disposem no només l'hem d'utilitzar els humans sinó que també ha de cobrir les necessitats del 
medi ambient i de les espècies que hi conviuen. 

Així, el bon ús de l'aigua és una responsabilitat compartida. Per la qual cosa, tots els sectors de la 
societat han de contribuir al bon ús d'aquest recurs, aplicant mesures d'estalvi i d'eficiència que ajudin a 
reduir el consum global: la indústria, l'agricultura, els equipaments recreatius, el sector turístic, el sector 
domèstic, etc. 
 
 
Quin és el consum d'aigua a Catalunya? 
 
Actualment, a Catalunya el 73% del consum de l'aigua es destina a l'agricultura, el 18% al consum 
domèstic, i el 9% a la indústria. 
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Tanmateix, aquests percentatges canvien molt quan es considera l'àmbit territorial de la regió 
metropolitana de Barcelona, ja que, el consum agrícola és només del 10%, l'industrial augmenta fins al 
23%, i el domèstic es dispara al 67%. 
 
 

  
 
 

El consum de l'aigua a casa 

Un habitatge d'un edifici plurifamiliar consumeix, de mitjana, uns 130 litres per persona i dia, mentre que 
un habitatge unifamiliar amb jardí el consum diari és de més de 200 litres per persona i dia. 
A la taula següent podeu veure els litres consumits, aproximadament, segons les activitats higièniques i 
domèstiques que fem a casa. 

  Litres aproximats 
Rentant-nos les mans 2 - 18 litres 
Rentant-nos les dents 2 - 12 litres 
Omplint la banyera 200 - 300 litres 
Dutxant-nos 30 - 80 litres 
Fent una rentadora 60 - 90 litres 
Utilitzant el rentavaixelles 18 - 30 litres 

Rentant els plats a mà 15 - 30 litres 

Buidant la cisterna del wàter 6 - 10 litres 
A la cuina i per beure 10 litres/dia 
Netejant la casa 10 litres/dia 
Rentant el cotxe 400 litres 
Regant 100 m2 de gespa del jardí 400 litres 

Consells pràctics a casa: estalviar és senzill !  

Et proposem algunes mesures senzilles de posar en pràctica amb les que aconseguiràs reduir 
ràpidament el teu consum d'aigua. La teva aportació a l'estalvi és important! 

 

  El vàter 
Evita l'ús del vàter com a paperera, atès que amb cada descàrrega s'aboquen entre 6 i 10 
litres d'aigua (i fins a 15, en certs models). 
Redueix el volum de descàrrega de la cisterna del wàter, quan et sigui possible. Existeixen 
diversos dispositius per reduir i estalviar, com per exemple, l'ús de cisternes de capacitat 
reduïda (6 litres), de cisternes de doble descàrrega (una complerta- 6 litres- i una altra de més 
curta- 3 litres), o de sistemes de flux interromput: quan es considera que l'aigua descarregada 
és suficient, es torna a prémer el botó de descàrrega i aquesta s'interromp.  
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  Les aixetes i el rentamans  
Tanca les aixetes quan no facis servir l'aigua. Una aixeta oberta consumeix uns 10 litres cada 
minut. 
Repara les aixetes que perdin aigua. Amb una aixeta que degota podem perdre fins a 30 litres 
al dia 
Redueix el cabal d'aigua de les aixetes instal·lant dispositius barats i senzills de col·locar que 
permeten estalviar aigua: els economitzadors o reguladors de cabal o airejadors. Aquests 
s'enrosquen a dutxes i aixetes i incorporen un mecanisme que barreja aire amb aigua i, amb 
la mateixa pressió i el mateix comfort, s'aconsegueix un consum de fins a un 50% més baix.  
Si t'has de canviar d'aixeta posa'n una de monocomandament, el seu consum d'aigua és de 6 
a 8 litres per minut. 

  El cotxe 

Si en tens, renta el cotxe al túnel de rentat o amb una esponja i una galleda, en comptes de 
fer-ho amb mànega. Això permet estalviar fins a 350 litres d'aigua cada rentada. 

  El rentavaixelles 
Fes servir el rentavaixelles amb la càrrega completa, i utilitza sempre que puguis els 
programes d'estalvi.  
Quan hagis de canviar de rentavaixelles, compra'n un de baix consum doncs redueix 
substancialment el consum d'aigua. 

  La bugada 
Fes servir la rentadora amb la càrrega completa i selecciona el programa adequat en funció 
del tipus de roba i el seu estat de brutícia.  
Si has de canviar de rentadora, compra aquella de baix consum. Mentre que una rentadora 
antiga pot gastar fins a 220 litres d'aigua per rentada, una de baix consum necessita només 
50 litres, a més de consumir menys energia.  

  La dutxa 
Si et dutxes estalviaràs aigua. Mentre que una banyera plena gasta 300 litres, amb una dutxa 
en gastaràs 50. 
Fes servir un airejador en el capçal de la dutxa, així podràs estalviar fins al 50% de l'aigua. 
Si t'has de canviar d'aixeta de dutxa utilitza una monocomandament doncs podràs estalviar 
l'aigua derivada de la recerca de la temperatura ideal. 

  El reg de les plantes i el jardí  
Si regues les plantes de bon matí o al vespre hauràs d'utilitzar menys aigua doncs evitaràs 
l'evaporació. 
Instal·lar un sistema gota a gota a l'arrel de les plantes permet un reg localitzat i, a més a 
més, és un sistema excel·lent pel seu creixement. 
En el jardí pots instal·lar un programador de reg que es fixa a l'aixeta i permet escollir el 
moment (bon matí o al vespre) i la freqüència. 

  I pels més estalviadors...  
Reutilització d'aigües grises
Les aigües que provenen de la dutxa, la rentadora o el rentamans (aigües grises) es poden 
reutilitzar per a la cisterna del vàter. Per la qual cosa cal preveure una segona xarxa de 
canonades independents per les aigües de la dutxa i/o rentadora cap a una instal·lació de 
tractament i dipòsit d'emmagatzematge, d'on s'hauran de bombejar cap als vàters mitjançant 
una xarxa pròpia. 
Aprofitament d'aigües pluvials
Podeu aprofitar les aigües de la pluja pel reg si instal·leu un sistema de recollida d'aigües al 
terrat i les emmagatzemeu en una cisterna. 

  

Consells pràctics a casa: millorar la qualitat és senzill !  

Una altra manera de fer un millor ús de l'aigua, consisteix en protegir la que tenim a l'abast, tot evitant la 
seva contaminació. Així, per exemple, hi podem col·laborar... 
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No embrutant l'aigua! 

1. No abocant-hi productes nocius per al medi o de difícil eliminació natural o artificial: olis de 
cuina, productes de neteja, substàncies químiques dels laboratoris, aiguarràs, pintures, 
dissolvents o similars, etc. (un sol litre d'oli mineral pot contaminar 10.000 litres d'aigua). 
Aquests productes dificulten el procés de depuració a les plantes depuradores d'aigües 
residuals. Per això, cal separar-los i portar-los a la deixalleria més propera, perquè rebin el 
tractament adequat.  

2. Emprant el desembussador tradicional (ventosa de cautxú provista d'un mànec), en comptes de 
productes químics a base de sosa càustica, àcids i altres substàncies tòxiques. Hi ha productes 
casolans que actuen de desembussadors, com ara el bicarbonat i el vinagre.  

3. Usant detergents sense fosfats, i fent servir blanquejadors a base de percarbonats, enlloc de 
lleixiu.  

4. Usant pintures, vernissos i dissolvents ecològics. Això no obstant, tant si s'usen productes 
ecològics com si no, cal recollir les restes d'aquests i portar-les a la deixalleria més propera, on 
rebran el tractament adequat.  

No utilitzar el vàter ni l'aigüera com a paperera!  

1. Per evitar-ho es recomana instal·lar contenidors de rebuig als lavabos. A l'aigüera és convenient 
tenir una reixeta i buidar-la periòdicament 

 

 

DADES METEOROLÒGIQUES. ESTACIÓ ÒSSUL (GRANERA) 
 
 
ABRIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressió Pluja

Dia

Mitja  
ºC

Màxima 
ºC

Mínima 
ºC

Màxima 
%

Mínima 
%

Recorregut 
diari km

Velocitat 
màxima 

km/h

Direcció 
velocitat 
màxima

baromètrica 
mitja Hpa

litres/m2 Màxima 
w/m2

Total dia 
kwh/m2

1/4 9,4 15,6 4,3 95 46 191 46,7 S 1020 0,3 838 5,71
2/4 8,1 10,1 6,1 92 63 231 38,6 E 1019 0,0 338 1,57
3/4 8,4 12,4 6,3 96 59 163 40,2 N 1022 5,8 968 2,38
4/4 8,5 11,6 6,6 96 69 138 30,6 S 1024 0,0 850 2,46
5/4 8,7 12,2 5,3 95 67 136 30,6 S 1027 0,3 706 2,49
6/4 10,2 16,1 5,7 92 46 242 51,5 S 1025 0,0 806 5,53
7/4 9,9 14,8 5,3 90 51 174 43,5 SSW 1014 0,0 899 5,42
8/4 8,1 10,9 4,7 96 62 217 45,1 S 1006 1,3 779 1,66
9/4 5,7 11,4 1,0 87 18 332 62,8 N 1012 0,0 1035 5,66
10/4 7,1 13,5 2,0 51 23 576 77,2 N 1015 0,0 850 6,45
11/4 9,3 16,7 4,4 84 23 339 56,3 S 1013 0,0 994 6,12
12/4 8,7 14,5 2,3 89 39 211 48,3 S 1017 0,0 966 5,96
13/4 9,3 14,2 3,9 90 47 192 48,3 S 1013 0,0 1012 4,95
14/4 10,1 16,1 5,4 90 47 229 56,3 S 1008 0,0 931 5,73
15/4 7,9 10,9 4,9 97 50 243 54,7 S 1004 0,8 959 2,37
16/4 6,0 12,4 0,8 97 42 283 56,3 WSW 1006 0,3 1035 5,33
17/4 9,4 17,2 1,4 81 26 283 45,1 NW 1005 0,0 880 6,46
18/4 13,0 19,3 8,2 90 34 281 57,9 W 1003 0,0 1033 6,20
19/4 10,5 15,5 6,4 96 33 377 61,2 N 1007 0,0 889 6,53
20/4 8,4 14,4 4,5 95 36 288 41,8 SSW 1012 0,0 1059 4,07
21/4 8,3 12,2 4,9 96 62 189 49,9 SSW 1013 0,8 1010 3,34
22/4 10,2 13,4 7,8 96 62 212 40,2 S 1013 0,3 808 3,34
23/4 12,4 17,9 7,3 87 59 228 46,7 S 1010 0,0 1038 5,89
24/4 12,5 17,5 9,4 93 43 211 62,8 SSW 1007 4,8 966 3,03
25/4 11,3 17,3 7,0 93 32 256 49,9 S 1013 0,0 968 6,89
26/4 12,4 19,6 6,0 92 36 220 51,5 S 1017 0,3 883 6,80
27/4 14,2 19,3 9,1 55 30 233 48,3 SSW 1018 0,0 862 6,74
28/4 17,1 23,2 10,4 53 21 224 45,1 S 1019 0,0 889 6,82
29/4 18,2 23,7 13,6 39 20 201 51,5 S 1018 0,0 933 6,47
30/4 18,3 24,6 11,7 41 10 257 54,7 SSW 1015 0,0 890 6,98

10,4 24,6 0,8 97 10 7357 77,2 1014 14,7 1059 149,36

Radiació solar

Resum abril 
2005

Temperatura  Humitat relativa Vent
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MAIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pressió Pluja

Dia

Mitja  
ºC

Màxima 
ºC

Mínima 
ºC

Màxima 
%

Mínima 
%

Recorregut 
diari km

Velocitat 
màxima 

km/h

Direcció 
velocitat 
màxima

baromètrica 
mitja Hpa

litres/m2 Màxima 
w/m2

Total dia 
kwh/m2

1/5 17,7 22,9 12,8 45 22 237 48,3 S 1014 0,0 922 6,29
2/5 17,4 24,5 13,7 86 28 169 48,3 S 1016 1,3 834 2,72
3/5 17,9 24,4 13,5 88 27 272 43,5 W 1016 0,0 1082 4,91
4/5 15,0 20,1 11,2 93 47 294 61,2 SSW 1016 0,0 966 4,07
5/5 12,6 19,1 9,7 92 35 237 54,7 S 1015 0,0 1133 6,12
6/5 13,4 21,8 7,5 78 24 289 57,9 S 1018 0,0 945 7,08
7/5 13,8 18,7 9,0 72 42 227 51,5 S 1015 0,0 892 6,95
8/5 14,1 18,1 10,7 77 35 281 59,5 N 1011 0,0 887 6,92
9/5 13,3 17,6 9,3 88 44 275 48,3 S 1010 0,3 961 5,20
10/5 14,9 19,9 11,8 94 53 241 43,5 S 1009 0,5 860 4,60
11/5 14,3 18,2 10,8 95 55 207 53,1 S 1012 0,0 1040 5,49
12/5 13,5 18,7 10,6 90 52 208 56,3 SSW 1010 1,0 1063 4,95
13/5 13,4 18,7 8,4 93 63 228 51,5 S 1012 1,3 941 5,87
14/5 13,4 19,3 10,4 96 46 237 40,2 S 1015 1,5 1093 5,21
15/5 14,7 21,1 8,7 93 35 244 54,7 SSW 1015 0,3 1059 6,41
16/5 13,0 17,8 10,2 87 49 278 53,1 S 1010 3,0 999 5,77
17/5 8,8 11,4 7,1 96 85 256 54,7 ENE 1007 29,0 236 1,33
18/5 11,9 18,9 5,7 95 35 239 35,4 NNW 1017 0,3 1052 7,04
19/5 14,6 19,8 7,6 82 41 208 45,1 S 1021 0,0 922 7,15
20/5 17,9 24,1 11,9 65 25 233 54,7 SSW 1019 0,0 973 7,05
21/5 16,9 21,3 12,7 61 25 204 53,1 S 1015 0,0 984 6,40
22/5 16,1 20,2 12,3 96 28 263 43,5 S 1010 0,0 1096 5,85
23/5 13,6 20,8 8,3 97 33 257 59,5 S 1018 0,0 989 7,05
24/5 16,4 22,8 9,4 94 34 172 46,7 S 1022 0,0 977 7,26
25/5 18,7 24,1 12,9 45 23 233 49,9 S 1021 0,0 936 7,37
26/5 18,9 23,9 13,3 47 18 230 51,5 S 1019 0,0 938 7,44
27/5 19,4 24,5 13,7 43 22 248 49,9 S 1016 0,0 933 7,41
28/5 18,1 22,9 13,5 71 37 227 48,3 SSW 1016 0,0 894 7,05
29/5 18,8 23,8 13,6 75 25 239 46,7 S 1016 0,0 899 6,91
30/5 18,2 21,2 15,0 82 47 150 33,8 N 1019 0,0 846 3,42
31/5 17,0 21,4 13,7 89 52 89 19,3 WSW 1019 0,0 1040 3,44

15,4 24,5 5,7 97 18 7170 61,2 1015 38,3 1133,00 180,75

Radiació solar

Resum maig 
2005

Temperatura  Humitat relativa Vent

Pressió Pluja

Dia

Mitja  
ºC

Màxima 
ºC

Mínima 
ºC

Màxima 
%

Mínima 
%

Recorregut 
diari km

Velocitat 
màxima 

km/h

Direcció 
velocitat 
màxima

baromètrica 
mitja Hpa

litres/m2 Màxima 
w/m2

Total dia 
kwh/m2

1/6 17,6 22 13,7 86 38 229 41,8 S 1016 0,0 1028 4,97
2/6 19,1 26,2 14,3 68 31 224 48,3 S 1014 0,0 894 7,03
3/6 19,3 24,6 13,9 69 37 178 53,1 S 1012 0,0 862 6,77
4/6 19,3 27,4 14,9 88 41 218 54,7 S 1015 0,0 920 6,58
5/6 17,7 22,9 13,6 93 48 237 45,1 S 1017 0,0 977 6,93
6/6 17,2 21,1 13,9 92 62 205 49,9 S 1017 0,0 1017 5,62
7/6 19,1 23,2 15,8 70 44 182 53,1 S 1020 0,0 1022 6,05
8/6 16,8 20,9 13,2 69 44 275 56,3 S 1021 0,0 947 6,25
9/6 15,6 22,8 10,7 83 27 253 62,8 S 1019 0,0 918 7,41
10/6 15,6 19,7 12,5 88 41 272 56,3 S 1016 0,0 1026 5,93
11/6 16,1 22,5 11,8 90 39 253 56,3 S 1012 1,0 1013 5,22
12/6 17,3 23,7 11,8 87 27 210 56,3 S 1008 0,0 1005 5,43
13/6 16,9 19,8 15,4 92 41 196 38,6 S 1007 1,0 985 2,49
14/6 15,0 22,8 11,1 94 45 186 59,5 N 1012 27,4 1103 4,18
15/6 17,8 25,8 11,4 94 26 166 49,9 S 1019 0,3 1033 6,46
16/6 19,9 23,3 17,2 86 48 245 41,8 S 1020 0,0 882 5,69
17/6 20,7 26,9 15,2 86 40 200 46,7 N 1022 0,0 1114 6,94
18/6 22,3 28,1 15,7 77 27 252 54,7 S 1018 0,0 908 7,34
19/6 23,6 28,6 18,1 45 26 200 49,9 SSW 1014 0,0 915 7,05
20/6 22,8 29,6 17,9 84 27 256 51,5 S 1013 2,3 874 6,20
21/6 20,8 26,9 17,2 86 52 184 38,6 ENE 1016 1,3 1001 3,98
22/6 22,7 28 17,2 79 45 249 49,9 S 1017 0,3 929 7,21
23/6 23,9 30,3 19,2 76 30 253 53,1 S 1016 0,0 908 7,01
24/6 22,9 28,9 18,9 68 29 156 33,8 W 1015 0,3 1024 4,31
25/6 22,9 27,8 18,2 83 27 247 53,1 S 1014 0,0 908 7,33
26/6 23,4 30,6 16,8 84 18 240 64,4 S 1016 0,0 929 7,30
27/6 25,3 30,2 20,6 59 23 247 56,3 S 1016 0,0 970 5,96
28/6 24,4 29,4 21,0 66 29 257 62,8 S 1014 2,3 1188 3,02
29/6 24,1 31,1 18,4 78 18 205 48,3 W 1008 0,0 999 7,28
30/6 20,8 26,2 17,7 93 47 367 61,2 SSW 1011 0,0 1061 4,92

20,0 31,1 10,7 94 18 6841 64,4 1015 36,0 1188 178,86

Radiació solar

Resum juny 
2005

Temperatura  Humitat relativa Vent
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MANIFESTANTS PACÍFICS REIVINDICANT EL BAN DE LA PRO HIBICIÓ DE TIRAR PETARDS 
 
El passat 23 de juny i amb motiu de la revetlla tradicional de Sant Joan, un grup de nens es van 
manifestar davant la casa de l’alcalde reivindicant-se en contra de la prohibició de tirar petards. 
 
Van fer molta gatzara, i van suplicant durant molta estona que se’ls deixés tirar petards encara que 
fóssin dels més inofensius. 
 
Després d’unes quantes negociacions van aconseguir el que volien els manifestants. 
 
De totes maneres, enguany els pirotècnics de les verbenes de Granera s’han sensibilitzat molt amb la 
sequera que estem patint i han baixat molt el nivell en comparació de l’any passat. 
  

                            
 
 
 
EL PROGRAMA ILO-SER DEL  MOIANÈS FINALITZA AMB UN 6 1% D’INSERCIÓ DE LES 
PARTICIPANTS 
 
 
El Consorci per la promoció dels municipis del Moianès amb el suport de l’Àrea de Benestar Social de la 
Diputació de Barcelona va engegar a finals del 2004 el Pla pilot de Benestar Social, realitzant diferents 
actuacions als deu pobles del Moianès que ja estan donant el seu fruit. 
 
Una de les accions que s’han realitzat en el marc del conveni és el programa ILO-SER (Iniciatives locals 
d’ocupació en el sector dels serveis a les persones), finançat per la Diputació de Barcelona i el Fons 
Social Europeu, executat per l’empresa INTRESS i coordinat pel Consorci del Moianès.  
 
El programa, basat en un curs de treballadores familiars, impartit per l’Associació de Treballadores 
Familiars de Catalunya, va començar al novembre de 2004.  Aquest curs destinat a dones en atur tenia 
com a objectiu millorar la seva inserció al món laboral, perfeccionar i reforçar les seves capacitats, 
coneixements i habilitats dins l’àmbit dels serveis a les persones. Aquest,  ha tingut una durada de 700 
hores, 400 hores de teoria i 300 hores de pràctiques. Actualment, ja han acabat les pràctiques a un total 
de 22 centres, diferents entitats, residències, Serveis d’Assistència Domiciliaria municipals i a centres 
per a persones discapacitades psíquiques.   
 
Han finalitzat un total de 13 alumnes amb la titulació de Treballadores Familiars, i 8 de les participants 
han trobat feina en el lloc de pràctiques, el que representa una inserció del 61,53% de les participants. 
 
El passat dia 8 de juliol es va celebrar la cloenda del programa ILO-SER, amb la presència de la 
Coordinadora de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, la Sra. Àngels Nogué, el 
vicepresident del Consorci del Moianès, Sr. Miquel Prat, la Sra. Francesca Masgoret, Directora de 
l’empresa d’INTRESS i la Sra. Mercè Blanch, Gerent de l’Associació de Treballadores Familiars,  més 
les alumnes i algunes de les entitats i empreses on s’han realitzat les pràctiques. La valoració general 
va ser de felicitació per l’èxit obtingut i els resultats assolits amb l’execució d’aquest programa. 
 
La Sra. Àngels Nogué, coordinadora de l’Àrea de Benestar Social va explicar que “dels 28 projectes 
programats per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona que s’han portat a terme a 113 
municipis, s’han beneficiat un total de 850 persones, 13 de les quals han estat del Moianès”. A més,  la 
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Sra. Àngels Nogué va valorar els bons resultats del programa ILO-SER del Moianès, tan per l’elevat 
nivell d’inserció laboral (amb un 61,53%) com per la millora i l’augment de l’ús dels Serveis d’Assistència 
Domiciliaria.  A més, va recordar que aquests programes tenen com objectiu formar a persones perquè 
puguin treballar dins el seu territori i generar ocupació, “la gent amb dependència ha de poder viure el 
màxim de temps possible a les seves llars i hem de ser capaços de poder atendre les necessitats, que 
cada dia seran més àmplies, i oferir una demanda més flexible combinant el treball del sector públic, 
privat i el no lucratiu”, va afirmar Àngels Nogué. 
 
La coordinadora de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona va anunciar la continuïtat del 
programa ILO-SER, previst que iniciï el pròxim mes d’octubre. I va concloure explicant que ciutats 
d’altres països europeus, com Edimburg, ens porten 40 anys d’avantatge, però “nosaltres amb l’esforç, 
la il·lusió, la passió i l’estima també serem capaços de seguir avançant tots junts  per a una millora de 
les nostres polítiques socials. “ 
 
Després de la intervenció de la coordinadora, la directora de l’empresa INTRESS, la Sra. Francesca 
Masgoret, va agrair a tots els tècnics, polítics i empreses del territori que han col·laborat en aquest 
projecte i valorant positivament els resultats finals del programa. A continuació, la Sra. Mercè Blanch, 
coordinadora de l’Associació de Treballadores Familiars de Catalunya es va centrar amb la importància 
que té una Treballadora Familiar dins dels treballs del SAD i el reconeixement de la treballadora familiar 
com una professió. 
 
Finalment, la cloenda celebrada a la seu del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, 
ubicada a Moià, va finalitzar amb l’entrega de diplomes a les alumnes i un certificat de reconeixement de 
participació a les empreses i entitats col·laboradores en el programa.  
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DIVERSOS 
 
MOTOR 
 
El passat 28 de maig es va celebrar la segona carrera del campionat d’endurance d’enguany. Un cop 
més l’equip Mas Moto format per Sebastià Mas de Castellterçol, Ramon Mas de Castellcir i Pere 
Genescà de Granera formen equip amb una Suzuki GSX600. 
Moments de la sortida tipus Lemans al circuit de Cartagena.  “sort”. 
 
 

 

 
REFRESQUEU LA MEMÒRIA 
 

 
 
 
Qui són els personatges del retrat? 
 
De ben segur que us sona alguna fesomia, i sinó els avis us podran ajudar. 
Refresqueu la memòria i guanyeu un dinar per a dues persones al Restaurant 
L’Esclopet.  
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LES HERBES REMEIERES per Jordi Vilà 
 
 
 
 
LA MARIHUANA 
 
La marihuana tot i no ser endèmica de les nostres contrades és molt fácil de veure-la 
en testos o jardins. 
Tot i que la coneixem pel seu ús com a droga de baixa intensitat, també se li 
atribueixen bons efectes terapèutics. Últimament s’utilitza per a contrarrestar els fectes 
nocius de la quimioteràpia. 
 
El consum de la marihuana popularment ha estat fumant-se-la, però també en infusió 
se li atribueixen efectes relaxants i sedants. 
 

 
 

 
 
 
 
FARCELLETS PEL ROSTIT 
 
Si barregem adequadament diverses de les nosters plantes boscanes, podem fer uns 
pettis farcells per  a posar en el rostit.  
 
Des d’aquí recomanem: 
 
Una fulla de llaurer 
Un brotet de sajolida 
Un brotet d’orenga 
Un brotet de farigola 
Un brotet de romaní 
 
Cargolem tots aquests branquillons amb la fulla de llaurer, ho lliguem amb fil de cosir i 
es deixa assecar en un lloc fresc, sec i sense llum. 
 
Quan són ben secs els podem posar en pots de vidre. 
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FESTA MAJOR DE GRANERA 2005 
 

27 i 28 d’ AGOST 
 

Dissabte 27 
  

Matí - a les 9:00 hores: “XVll Caminada Popular de Granera”.  Enguany 

anirem a la font del Marcet, on gaudirem d’un esmorzar gratuït per a tothom i 

avituallaments duran el recorregut. 

 

Tarda - a les 18:00 hores: al Casal de Granera representació teatral amb 

artistes de primera línia “GRANERA SHOW 2005”. 
 
Vespre - a les 21:30 hores: Sopar de pa amb tomàquet i embotits al Casal  

de Granera, a continuació concert de Rock amb al grup “ATIC”. 

 

 

Diumenge 28 
 

Matí - a les 10:30 hores: Al casal “Taller de Cartró Pedra”, construcció de 

Nans. 

 

Tarda - a les 17:00 hores: “GRAN PRIX DE GRANERA”. 

 

Tarda - a les 19:00 hores: “APLEC DE LA BASSA DEL PRAT” S’inaugurarà 

l’adequació de la bassa i la font. Farem gresca i xarinola tots plegats.  

(Recordeu que cal portar un bon berenar). 

 
 
 

                                                      
 Ajuntament de Granera  
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FESTA MAJOR DE GRANERA 2005 
 

3 i 4 DE SETEMBRE 
 

Dissabte 3 

 
Matí – a les 11:00 hores: “Repic de campanes” i a continuació “Cercavila pels 

camins del Poble”. 

 

Matí - a les 12:00 hores: Al camp de la Fàbrega, “Circuit Ginkama de 

Bicicletes”, per a nens i adults. 

 

Tarda - a les 17:00 hores: “Jocs infantis”, “Xocolatada” i “Concurs de 

Pastissos” - on es demostraran les habilitats culinàries dels participants. 

 

Nit - a les 10:00 hores: “Sopar de Festa Major al Casal”, on podrem  

degustar els pastissos presentats al concurs.  (Recordeu que cal reservar, 

amb antelació, les taules per la festa major a la Torra i/o al Casal de la 

Associació Recreativa de Granera). 

 

Nit - a les 11:30 hores:  Ball amenitzat pel el grup “SOLING”.  
 

Diumenge 4 
 
Matí - a les 12:00 hores: “Missa solemne”. 

 

Durant tot el mati: ”Concurs de dibuix i fotografia digital”. 

 

Matí - a les 13:00 hores: “Sardanes al Casal amb la Cobla la Principal de 

Terrassa”.  A continuació repartiment de premis dels concursos i aperitiu de 

Festa Major. 

                
Ajuntament de Granera  

Associació 

Recreativa 

de 

GRANERA 
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BONA FESTA MAJOR  
 A TOTHOM ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

granera@diba.es  


