Vint-i-cinquè aniversari de la
Llar d'Infants Municipal Sol
Solet

La Pobla de Claramunt, al
programa "Divendres" de TV3

Surt al carrer la segona edició
del llibre "Cartografia Històrica
de l'Anoia"
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Editorial
Difondre el nostre passat
El mes de desembre es va presentar la segona edició del llibre
Cartografia Històrica de l'Anoia, editat per l'Ajuntament. És un
valuós treball de recerca històrica dels poblatans Marta Bartrolí
i Isidre Surroca. És important que documents com aquests vegin
la llum i que tinguin una àmplia difusió, ja que ens ajuden a conèixer el nostre passat i a entendre millor el nostre present. Des de
l'administració local hem apostat i apostem per aquestes iniciatives que ens descobreixen la nostra història com a poble.
La primera edició, editada el 2007, va tenir molt bona acollida i
ja quasi se n'havien esgotat els exemplars. Per això, es va creure
interessant fer-ne una segona edició, sobretot tenint en compte
que els autors havien trobat nous documents que no es podien
quedar en un calaix.
En aquesta nova versió, s'han incorporat quinze mapes i un
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DVD que té un gran valor històric i sentimental per als poblatans
i les poblatanes. Es tracta d'un audiovisual que recull una selecció de fotografies que enllacen l'evolució de la cartografia amb
imatges reals. La part més interessant d'aquest muntatge és
la recuperació d'una filmació, cedida pel Josep Maria Aguilera,
del Tio Nel·lo, que recorda com era la Pobla de Claramunt entre
els anys 1942 i 1943. És una de les primeres filmacions cinematogràfiques que es van enregistrar al municipi i, per això, és
curiosa i té una gran vàlua, i a través d'aquesta publicació pot
arribar a l'abast de tothom.
Aquest llibre és un gra de sorra més en la recuperació del passat
de la Pobla de Claramunt. Animem els autors i altres que hi puguin
estar interessats a endinsar-se en els arxius per escriure nous capítols de la nostra història.
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Opinió

El 2017, un any que serà crucial
Encetem el 2017. Un any que, segons sembla, serà decisiu
per al futur de Catalunya com a país. El govern català està
treballant en les estructures del nou estat i està decidit a
tirar endavant el referèndum sí o sí, sigui pactat o no amb
Madrid, com ha manifestat en més d'una ocasió el president Carles Puigdemont. Ara ja no pot fer marxa enrere. El
que està clar és que serà un any de molts esdeveniments
i moviments polítics i que marcarà un abans i un després.
Veurem què passarà el 6 de febrer amb la inhabilitació de
l'expresident Artur Mas i de les exconselleres Irene Rigau i
Joana Ortega i les conseqüències que tindrà la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tots aquests fets
marcaran la història i el futur de Catalunya i dels catalans i
tindran repercussió en el món municipal.
Pel que fa al nostre poble, durant l'any que hem començat
veuran la llum alguns projectes que tenim pendents i que,
per diferents motius, encara no s'han pogut tirar endavant.
Cal dir que el 2016 en l'àmbit administratiu local no ha estat
gens fàcil. La marxa del secretari-interventor, una peça clau
en el funcionament de l'engranatge d'un ajuntament, ha suposat una complicació i un retard en la tramitació d'algunes
actuacions. Ara, però, aquest tema ja està solucionat i des de
fa pocs dies ja hi ha una persona que ocupa aquest lloc. L'any
que hem deixat enrere també es va produir l'error en el càlcul
de l'Impost de Béns Immobles (IBI), que va suposar un increment en el rebut enlloc d'una rebaixa d'un 10 %, com era la
voluntat de l'equip de govern i com es va aprovar. Va ser una
errada greu, que l'assumim, i, tot i que no ha estat gens fàcil
de resoldre, hi hem trobat una solució. L'increment que es va
cobrar es compensarà amb l'IBI d'aquest any i, per tant, els
poblatans i les poblatanes pagarem menys.
Fent una mirada al 2017, com ja vaig explicar en l'anterior
butlletí, tirarem endavant diverses actuacions que comptaran amb una important subvenció de la Diputació de Barcelona. A final de l'any passat, ja es van executar les obres
de millora al local Social de l'Ateneu Gumersind Bisbal. Una
altra de les accions previstes i en què ja fa temps que s'està
treballant és la instal·lació de semàfors a la C-244, que esperem que es pugui realitzar properament i que suposarà
una millora molt important. Altres obres que és previst realitzar són la connexió de les dues zones d'aparcament públic
i una primera fase de la renovació de l'enllumenat del barri del Xaró. Alguns d'aquests projectes vénen de fa temps,
però, a vegades, les gestions per tirar-los endavant no van

tan de pressa com voldríem. Una altra de les propostes en
què ja hem començat a posar fil a l'agulla és en la construcció d'unes pistes de pàdel a la zona esportiva, entre d'altres
actuacions que ja us anirem explicant en propers butlletins.
No vull acabar aquest escrit sense fer referència a una problemàtica que ens preocupa a molts poblatans, la fàbrica de pèl·lets ubicada al centre del poble. Com podreu llegir en aquest butlletí, s'han obert noves vies de diàleg amb
l'empresa, ja que s'havia arribat a un punt de confrontació
que no ens portava enlloc i que era perjudicial. Sembla que
anem pel bon camí i esperem que es puguin anar solucionant
les molèsties que s'ocasionen al veïnat.
I ja per finalitzar, aquests dies ens visita el programa "Divendres" de TV3, una molt bona oportunitat per donar a conèixer
el nostre municipi arreu de Catalunya.
Encetem, doncs, un nou any amb l'esperança que sigui millor que el que hem deixat enrere i que sigui profitós per a la
Pobla de Claramunt.
Santi Broch i Miquel
Alcalde

NOVEMBRE 2016
GENER 2017

L’AJUNTAMENT
INFORMA

3

Cronologia de plens
Recull de notícies

4

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 24 DE NOVEMBRE DE

de continuïtat de l'Ajuntament poblatà a la

i ERC, una moció de reprovació al regidor de

2016

Xarxa Intermunicipal de Transició Escola-

Comunicació, Lluís Pérez.

Treball de l'Anoia Sud.

• La regidora de Benestar Social, Carme Va-

• S'aprova, amb els vots a favor de CiU, Parti-

• S'aprova, per unanimitat, l'ordenança regu-

llès, llegeix el manifest institucional del dia

cipa! i Junts per la Pobla i l'abstenció d'ERC,

ladora de la transparència i l'administració

internacional per a l'eliminació de la violència

l'acta de la sessió ordinària del 15 de setem-

electrònica.

envers les dones.

bre de 2016.

• S'aprova, amb els vots a favor de CiU, Junts

• En l'apartat d'informes i propostes d'alcaldia,

• Es deixa sobre la taula donar compte de les

per la Pobla i ERC i l'abstenció de Participa!,

l'alcalde, Santi Broch, es refereix a dos te-

últimes actes de la Junta de Govern Local i de

una moció en defensa de l'oficina liquidadora

mes: l'obertura de noves vies de diàleg amb

les resolucions d'alcaldia.

a la comarca de l'Anoia.

l'empresa Novalia Sinergie i la vacant de la

• S'aprova, provisionalment, amb els vots a fa-

• S'aprova, per unanimitat, una moció dels

plaça de secretari-interventor de l'Ajuntament

vor de CiU, Junts per a Pobla i ERC i l'abstenció

governs locals en suport als 25 anys de La

i com s'ha cobert aquest lloc de treball de ma-

de Participa!, l'Ordenança Fiscal número 25

Marató de TV3.

nera provisional mentre no arriba la persona

sobre la taxa per a la prestació de serveis i la

• S'aprova, amb els vots a favor de CiU i ERC,

que l'ocuparà.

realització d'activitats d'interès general.

l'abstenció de Participa! i en contra de Junts

• En el punt de precs i preguntes, des dels

• S'aprova, per unanimitat, l'adhesió als

per la Pobla, una moció de suport al referèn-

grups municipals de l'oposició es plante-

convenis de l'Oficina de Gestió de Residus

dum, al procés constituent i als ens locals i

gen diferents qüestions, com la instal·lació

d'Aparells Elèctrics (OFIRAEE) i de l'Oficina

electes investigats per processos amb la

de més desfibril·ladors a diversos punts del

de Gestió de les Piles i Acumuladors Elèctrics

sobirania.

municipi; la reducció dels programes que es

(OFIPILES), de l'Agència Catalana de Resi-

• S'aprova, amb els vots a favor de CiU i ERC,

reparteixen a les llars; la neteja del pont de

dus, per a una millor gestió de la recollida

l'abstenció dels regidors de Participa! Anto-

la Boixera; promoure campanyes per pro-

d'aquests objectes.

ni Mabras i Berta Pons i en contra de Junts

mocionar el comerç al poble o fer un mercat

• S'aprova, amb els vots a favor de CiU, Junts

per la Pobla i la regidora de Participa! M. Pau

d'intercanvi per la Fira de la Candelera. Des

per la Pobla i ERC i l'abstenció de Participa!,

Castaño, una moció per la democràcia i la so-

de l'equip de govern es responen els diversos

la modificació dels estatuts de la Manco-

birania local.

temes exposats.

munitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena

• S'aprova, per unanimitat, una moció de

(MICOD).

suport als usuaris de la Hispano Igualadina-

* La Comissió Informativa d'aquest Ple es va

• S'aprova, amb els vots a favor de CiU i Junts

Monbus.

fer el dia 10 de novembre.

per la Pobla i l'abstenció de Participa! i ERC,

• Es deixa sobre la taula una moció sobre ma-

* Aquest Ple estava convocat per al 17 de no-

el tercer conveni laboral dels treballadors de

jor informació, transparència i eficiència.

vembre però es va ajornar per evitar conflic-

l'Ajuntament per al període 2016-2019.

• Es desestima, amb els vots en contra de

tes administratius per la vacant de la plaça

• S'aprova, per unanimitat, el conveni marc

CiU i a favor de Participa!, Junts per la Pobla

de secretari-interventor.

Millores al local de l'Ateneu Gumersind Bisbal
L'Ajuntament va realitzar, entre els
mesos d'octubre i novembre, diverses obres de millora al local de l'Ateneu
Gumersind Bisbal. L'actuació va tenir
un pressupost d'uns 33.000 euros i es
compta amb una subvenció de 32.000 €
de la Diputació de Barcelona, dins del Pla
de la "Xarxa de Governs Locals 20162019".
L'obra va incloure dues parts: la millora
de la instal·lació de climatització i el canvi d'una part dels plafons de fusta de les
parets. La primera actuació va consistir
en la col·locació de nous conductes, ubicats a menys alçada que els existents, i
la va executar l'empresa local Jordi Bartrolí Boada, SL. La segona, va afectar la
part interior de la paret amb façana al
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Es van canviar una part dels plafons de fusta de les parets

carrer Solell, que encara estava pendent
d'arranjament després d'haver solucionat els problemes d'humitat, i la va
portar a terme l'empresa local Fusteria
Enric Argelich.
Aquesta era la segona fase de les millores realitzades en aquest local. En
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una primera fase, que es va executar
entre el maig i el juny de 2015, es van
reformar els sanitaris, es va solucionar
el problema d'humitat de l'edifici, es va
substituir l'aplacat de fusta d'un costat
de la sala i es van realitzar uns canvis en
la instal·lació elèctrica.

El dia 11 de novembre va fer 25 anys que
la Llar d'Infants Municipal Sol Solet va
obrir les portes per primera vegada. Per
celebrar l'aniversari, aquest mateix dia,
divendres, des de la regidoria d'Educació
es va organitzar una sèrie d'activitats
per als més petits, com tallers i un espectacle de titelles, i també hi va haver
parlaments dels representants municipals. Va ser una festa molt participada,
amb un bon nombre de nens i de pares.
El torn d'intervencions el va obrir el regidor d'Educació, Lluís Pérez, que va
donar la benvinguda als presents i els
va agrair l'assistència a la celebració. A
continuació, va intervenir l'alcalde entre
els anys 1983 i 2006, Jaume Armenteras, que va recordar els inicis de l'escola
bressol. Armenteras va fer esment que
la situació havia anat canviant molt
des dels primers anys fins a l'actualitat
i que l'equipament s'havia anat adaptant a les necessitats del municipi, com
l'ampliació que es va realitzar el 1999 o
la construcció del nou edifici el 2010.
L'alcalde actual, Santi Broch, va tancar
el torn de parlaments. Broch es va referir al fet que el servei passa per moments difícils, ja que, a causa de la crisi,
algunes famílies no porten els nens a les
llars d'infants i, per tant, en els darrers
anys hi ha hagut una disminució del
nombre d'alumnes. El màxim responsable municipal també va afirmar que des
de l'Ajuntament es faran tots els esforços necessaris per mantenir el servei.
Tot seguit, es va lliurar un record de
l'aniversari a les educadores, directores i
responsables municipals que van treballar
i treballen per tirar endavant l'equipament.
Així mateix, es va fer el reconeixement al
grup de pares que van impulsar el servei
en els seus inicis, l'any 1991.
A continuació, un grup de nens i nenes
van bufar les espelmes del pastís de celebració, que tothom va poder tastar, i
es va oferir un pica-pica per a tots els
assistents.
Per a la quitxalla es van realitzar diverses activitats. Hi va haver un taller

Els nens i nenes van bufar les espelmes del pastís d'aniversari

Recull de notícies

La Llar d'Infants Municipal Sol Solet
compleix 25 anys

Els dos alcaldes, en un dels moments de la celebració

L'escola bressol havia estat situada a l'actual consultori mèdic (any 1991)

de maquillatge, un de fer un arbre amb
empremtes i un altre de confeccionar
un imant per a la nevera amb el logo del
Sol Solet. I com a cloenda de la festa, la
companyia Galiot-Teatre de Titelles va
oferir l'espectacle "Palla, fusta, pedra",
basat en el conte dels Tres porquets, i
que va fer passar una estona divertida
als més petits.
Repàs a la història de la Llar d'Infants
Municipal Sol Solet
La Llar d'Infants Municipal Sol Solet es
va inaugurar l'11 de novembre de 1991.
Estava ubicada a l'edifici on actualment hi ha el consultori mèdic, al barri
de les Cases Noves. El 18 de setembre
de 1999 es va inaugurar una ampliació de l'equipament, que va possibilitar l'acollida d'infants de 0 a 3 anys, ja
que fins aleshores només hi anaven els

d'entre 1 i 3 anys.
Aquestes obres van consistir en la construcció d'un edifici annex en el qual es
disposava de dues aules amb canviador, sala de descans, sanitaris adaptats
per als nens i nenes, un lavabo adaptat
per a les persones amb necessitats especials, l'ampliació de la zona del pati i
l'eliminació de les barreres arquitectòniques. Amb aquesta reforma l'escola
bressol va poder acollir fins a 38 nens i
nenes.
Des del març de 2010, la llar d'infants
s'ubica en un nou edifici, situat al carrer
de Marie Curie, al barri de can Galan. Es
disposa de quatre aules, un espai polivalent, cuina, bugaderia, magatzem
d'aliments i un vestíbul amb una zona
per deixar els cotxets. L'equipament té
capacitat per a 61 nens i nenes, d'entre
0 i 3 anys.
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L'Ajuntament i l'empresa Novalia Sinergie obren
noves vies de diàleg

Sessió plenària del mes de novembre

L'Ajuntament i l'empresa Novalia Sinergie han obert noves vies de diàleg per
trobar solucions a diverses problemàtiques que afecten el municipi. Així ho va
informar l'alcalde, Santi Broch, en el Ple
ordinari del dijous 24 de novembre.
En l'apartat d'informes i propostes d'al-caldia, Broch va explicar que hi havia hagut una
reunió amb representants de l'empresa,
que ha canviat d'advocat i de tècnics, per
parlar sobre la fàbrica de pèl·lets Novalia
Sinergie, ubicada al centre del poble, i la
planta de cogeneració Rofeica Energia, situada al polígon dels Plans d'Arau. L'alcalde
va assegurar que "estem oberts al diàleg.
Fins ara anàvem de denúncia en denúncia i
aquest no era el bon camí".
Pel que fa a Rofeica, Santi Broch va comentar que s'havien mantingut converses amb l'Oficina de Gestió Ambiental
Unificada (OGAU) de la Generalitat, que
ha aconsellat donar una nova llicència
ambiental amb uns paràmetres de control de les emissions. Cal recordar que el
14 de desembre de 2015 el Tribunal Su-

perior de Justícia de Catalunya (TSJC) va
dictar una sentència que permet la continuïtat de funcionament de la instal·lació
de cogeneració en base al fueloil número
1 tipus BIA amb un contingut màxim de
sofre en pes de l'1 per cent fins al 2024.
Quant a Novalia Sinergie, l'alcalde va dir
que es té coneixement que l'empresa està
treballant al màxim i la "incidència no és
la mateixa que temps enrere, tot i que
encara se senten sorolls i hi ha emissions
de serradures". Segons va comentar el
màxim representant del Consistori poblatà, s'ha instat la fàbrica que faci mesures reguladores del soroll i de l'emissió de
pèl·lets amb un projecte d'adaptació de les
instal·lacions que suposi tancar els espais
d'emmagatzematge i instal·lar una cinta
transportadora a dins el recinte.
A més d'aquests dos temes, es va tractar
amb l'empresa la reordenació de l'entorn
de la fàbrica de pèl·lets i el seu futur en la
definició del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), en què s'està
treballant. Pel que fa al primer aspecte,

l'empresa ja ha començat a fer alguna
actuació, com la neteja dels marges del
costat del riu.
En l'apartat d'informes i propostes d'alcaldia,
Santi Broch també es va referir a la problemàtica ocasionada per la cobertura de la
plaça de secretari-interventor de manera
provisional. L'equip de govern i els grups municipals de l'oposició van expressar les seves
opinions sobre aquest tema.
Altres qüestions de la sessió
Un altre dels temes que es va tractar en
aquest Ple ordinari va ser l'aprovació del
tercer conveni laboral dels treballadors
de l'Ajuntament. El punt es va aprovar
amb els vots a favor de CiU i Junts per
la Pobla i l'abstenció de Participa! i ERC.
També es van presentar diverses mocions per part dels grups municipals.
Alguns dels textos presentats i la seva
votació van ser: moció en defensa del
manteniment de l'oficina liquidadora a Igualada, aprovada amb els vots a
favor de CiU, Junts per la Pobla i ERC i
l'abstenció de Participa!; moció de suport als 25 anys de La Marató, aprovada per unanimitat; moció de suport
als usuaris de la Hispano IgualadinaMonbús, aprovada per unanimitat, i moció de reprovació al regidor de Comunicació, que es desestimar amb els vots
en contra de CiU i a favor de Participa!,
Junts per la Pobla i ERC.

Ens visita el programa "Divendres" de TV3
Des del dilluns 30 de gener i fins el dimecres, la Pobla de Claramunt rep la visita del
programa "Divendres" de TV3, presentat
per Helena Garcia Melero i Espartac Peran.
L'equip del magazín es trasllada al nostre
municipi amb motiu de la festivitat de la Fira
de la Candelera.
L'emissió en directe es fa des de la plaça de
l'Ajuntament i els poblatans i les poblatanes
estan convidats a assistir-hi com a públic.
Es poden enviar fotografies del poble a www.
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divendres.cat i els participants entraran en
el sorteig d'un fantàstic cap de setmana.
"Divendres" s'emet després de la sèrie "La
Riera", entre 2/4 i 3/4 de 5 de la tarda. En
l'emissió exterior el programa, que ja ha
arribat a la vuitena temporada, compta amb
diferents apartats, com "Les paraules en
ruta" amb Màrius Serra o "Amb ulls de nen",
on es descobreix com veuen els més petits
el seu poble.
Les activitats de la Fira de la Candelera,
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organitzada per la regidoria de Cultura de
l'Ajuntament, es faran els dies 2, 4 i 5 de febrer. La primera jornada, festa local, tindran
lloc els actes tradicionals, com la missa solemne i la benedicció de les candeles i la inauguració de l'exposició col·lectiva de pintors i
pintores poblatans. I el diumenge 5 de febrer,
el nucli antic acollirà el mercat d'artesania i
alimentació, a més d'altres propostes. (Podeu consultar les activitats programades per
la Fira de la Candelera a l'agenda).

El dissabte 17 de desembre, a la tarda
al Teatre Jardí, es va presentar la segona edició del llibre Cartografia Històrica
de l'Anoia, dels poblatans Marta Bartrolí i Isidre Surroca. El treball, editat per
l'Ajuntament, fa un repàs a la història de
la comarca a través dels plànols i incorpora un DVD, que conté la que és probablement la primera filmació realitzada
al nostre municipi després de la Guerra
Civil.
En l'acte, inclòs dins de les Festes Culturals, hi van intervenir els dos autors
del treball i l'alcalde, Santi Broch, que va
expressar el suport de l'Ajuntament a
aquestes recerques històriques. Broch va
afirmar que "troballes com aquesta no es
poden quedar en un calaix, han de sortir
a la llum, ja que formen part de la cultura
del nostre poble i del nostre país".
Marta Bartrolí va explicar com havien
estat els orígens de la publicació, que en
aquesta segona edició s'ha revisat i s'ha
ampliat amb quinze nous mapes, a més
del muntatge audiovisual. Bartrolí va comentar que tot va començar "amb un
plànol del Castell de Claramunt que va localitzar l'Isidre i on es veu clarament quin
era el camí original d'accés a la fortalesa.
Tots dos compartim una mateixa visió
sobre la recerca i pensem que aquestes
troballes no tenen cap valor si no es comparteixen. La història es fa gràcies a petites aportacions".

Recull de Notícies

Es presenta la segona edició del llibre
"Cartografia Històrica de l'Anoia"

El Teatre Jardí es va omplir per a la presentació del llibre dels dos autors poblatans

D'aquí, segons va dir l'autora, va néixer la
idea de muntar una exposició, que es troba de forma permanent a la Sala Gran del
Castell de Claramunt, i que es va poder
veure a Igualada, Carme i els Hostalets de
Pierola. Atès l'èxit que va tenir la mostra,
l'Ajuntament va decidir editar un llibre. La
publicació inclou informació molt interessant, com el mapa parcel·lari de la Pobla
de Claramunt, datat el 1854 i obra de
l'agrimensor Félix Sallent, i que es troba a
la Sala de Plens de l'Ajuntament. A més del
desglossament del mapa, en la publicació
es detallen les partides i els propietaris
dels terrenys, informació extreta del Libro
de a caballo.
Un dels primers enregistraments
Isidre Surroca, autor també de la publicació, va comentar com es va incorporar
el DVD, que porta per títol Un viatge en el
temps, en aquesta segona edició. Surro-

ca va dir que va ser "a través de l'alcalde,
Santi Broch, i de l'Andreu Miquel, responsable de l'Arxiu Fotogràfic Municipal
(AFM), que ens van posar en contacte
amb el Josep M. Aguilera, del Tio Nel·lo,
que ens va deixar una bobina antiga
d'una pel·lícula de 8 mm. Amb un projector de super-8 vam poder veure la cinta i
vam descobrir que el seu avi, el Tio Nel·lo,
va encarregar la filmació d'una pel·lícula
als estudis Pérez de Rozas de Barcelona.
El film, rodat exclusivament a la Pobla de
Claramunt i a la torre del Xaró, recorda
com era el poble entre el 1942 i el 1943".
A més d'aquestes imatges enregistrades, l'audiovisual inclou una selecció de
fotografies que enllacen l'evolució de la
cartografia amb imatges reals. L'autor
va finalitzar la seva intervenció amb un
agraïment per a totes les persones i institucions que han col·laborat per tirar endavant la publicació.

Una trentena de persones assisteix al recital
nadalenc del cantautor Toni Subirana
Una trentena de persones va assistir, el
dissabte 26 de novembre al vespre al Teatre Jardí, al concert que va oferir el cantautor Toni Subirana. El recital estava inclòs dins de la programació de les Festes
Culturals, organitzades per la regidoria de
Cultura de l'Ajuntament.
Subirana va presentar el seu darrer treball, que porta per títol "Cançons d'Advent

i Nadal" i que inclou peces sobre poemes
de temàtica nadalenca d'autors catalans
de renom, com Joan Maragall, Jacint Verdaguer o Josep Carner. El cantautor, que
també tocava la guitarra, va estar acompanyat a l'escenari per Alfons Rojo, guitarres, mandolina, violí, acordió i harmònica, i
per Pep Pladellorens, piano. El local estava
decorat amb motius nadalencs.

Al llarg de la seva carrera, Toni Subirana,
nascut a Barcelona, ha musicat poemes
d'autors molt coneguts, com Josep Maria
de Segarra, Pablo Neruda, Antonio Machado o Joan Maragall. També escriu la lletra
i composa la música d'alguns dels temes
que porta a l'escenari. Un dels seus darrers disc és "Afectos especiales", que inclou tretze noves composicions inèdites.
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Recull de Notícies

L'Ajuntament contracta un jove beneficiari del
Programa de Garantia Juvenil
L'Ajuntament té contractat, des de mitjan
novembre, un jove en pràctiques beneficiari del Programa de Garantia Juvenil.
La iniciativa està cofinançada per la Generalitat de Catalunya, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, el Servicio
Público de Empleo Estatal i el Fons Social
Europeu de la Unió Europea.
Per a la contractació d'aquesta persona, el Consistori disposa d'una subvenció d'11.000 euros i el contracte té una
durada de sis mesos a jornada completa.

S'ha contractat un integrador social per
treballar com a dinamitzador juvenil al
Cau Jove. Aquesta persona fa de reforç a
la dinamitzadora juvenil en l'organització
d'activitats i en l'atenció al jovent. Amb
aquesta contractació se li donen eines al
jove per aprendre un ofici i poder desenvolupar-se i créixer professionalment.
El procés de selecció es va fer segons
les bases de l'ordre TSF/213/2016, del
departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, segons la qual no cal fer convo-

catòria pública. Els joves havien de complir una sèrie de requisits, com ser menors de 29 anys, estar inscrits al Sistema
Nacional de Garantia Juvenil i al Servei
d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació no ocupat. Els candidats
havien de tenir un títol universitari, un cicle de grau mig o superior o un certificat
de professionalitat i no podien haver estat contractats en pràctiques per la mateixa titulació en cap altra empresa per
un temps superior a dos anys.

Bona acollida de les propostes de tardor-hivern del Cau Jove
Des del mes d'octubre la regidoria de Joventut, a través del Cau Jove, ha portat
a terme una sèrie d'activitats incloses
dins de la programació de tardor-hivern.
Tallers de cuina, de manualitats o excursions són algunes de les propostes en
què ha pogut participar el jovent poblatà.
A l'equipament juvenil també es pot veure
fins al mes de març una exposició sobre
l'amistat.
Quant als tallers de cuina, el dijous 17 de
novembre se'n va fer un de cupcakes, en
què hi van participar 35 nois i noies, i el dijous 15 de desembre, un de piruletes nadalenques, que va ser tot un èxit, amb la participació de 45 joves. Pel que fa als tallers
de manualitats, en el d'espalmatòries de
Halloween, que es va fer el dijous 3 de novembre, hi va haver una desena de participants, els mateixos que al taller de postals i
decoracions nadalenques, que es va fer del
12 al 23 de desembre.
D'excursions se'n va fer dues: una, a Port
Aventura amb motiu de Halloween, el diu-

Una vintena de persones va participar, el
dijous 10 de novembre, en un taller per
a famílies amb joves de 12 a 18 anys,
organitzat per la regidoria de Joventut. L'activitat, que portava per títol "Qui
t'entengui que et compri!", va tenir lloc al
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Sortida a Port Aventura

menge 6 de novembre, en què hi van anar
24 joves, d'entre 12 i 18 anys, i una altra,
a l'emissió en directe del programa de La
Marató de TV3, el diumenge 18 de desembre, en què hi van anar una vintena de
nois i noies.
Pel que fa a les activitats festives, el divendres 23 de desembre, una quarantena de joves va fer cagar el tió, i el divendres 30 de desembre, una trentena de
nois i noies va passar una estona divertida a la festa de Cap d'Any. A més de totes
aquestes propostes, durant les vacances
de Nadal es va disputar un campionat de

Local Social de l'Ateneu.
El taller va anar a càrrec de David Codina,
mestre, pare, formador d'educadors i president d'Educant en Colors. Va ser una xerrada molt interessant en què es van tractar diferents qüestions, com tenir projectes
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Fifa 17-Play 4. Hi van jugar 16 joves i el
guanyador va ser el Quim Miquel.
l pel que fa a l'exposició sobre l'amistat
es recullen imatges, una historieta amb
el títol "El billet de 50 euros" i una sèrie
de preguntes perquè els joves reflexionin
sobre què suposa tenir amics. La mostra es pot veure a la Sala Polivalent, de
dilluns a divendres, de les 3 de la tarda
a 2/4 de 9 del vespre, i els dissabtes, de
2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.
Des de la regidoria de Joventut ja s'està
treballant en la programació d'activitats
per a la primavera-estiu.

comuns entre pares i fills i buscar moments
al dia per compartir, treballar l'educació
emocional dels joves i fer una escolta activa
des de les seves necessitats o problemes.
L'activitat va comptar amb el suport de la
Diputació de Barcelona.

La regidoria d'Infància ofereix, a través
de l'Equipament Infantil de can Galan,
una proposta d'activitats adreçades
als nens i nenes d'entre 3 i 12 anys. En
aquest curs, que es va iniciar a mitjan
setembre, hi participen 47 infants poblatans, fet que demostra el bon funcionament del servei.
Les activitats es fan a la masia de can Galan. L'equipament està obert de dilluns a
divendres, de les 5 de la tarda a les 8 del

vespre. Es disposa de dues monitores que
organitzen propostes per a la quitxalla,
com manualitats, jocs o experimentació
amb diversos materials. També hi ha un
espai on els nens poden fer els deures.
Els dies de la setmana que hi ha més
nens inscrits són els dilluns, els dijous i
els divendres. L'equipament estarà obert
fins a final de juny. La regidoria d'Infància
ja fa anys que ofereix aquest servei, que
és de gran utilitat per a les famílies.

Recull de Notícies

Més d'una quarantena de nens participen en les
activitats de l'Equipament Infantil de can Galan

Els infants poden participar en diverses activitats

Xerrada sobre la situació dels refugiats i el protocol d'acollida
La regidoria de Benestar Social va organitzar una xerrada, el divendres 11 de
novembre al Teatre Jardí, per parlar de
la situació dels refugiats i del protocol
d'acollida. La conferència va anar càrrec
de Sílvia Grados, coordinadora de Creu
Roja a l'Anoia.
A través de la projecció d'un PowerPoint,

Tot recordant
la Cecília…

La Cecília, amb el seu grup, en l'última foto
a l'escola durant la celebració de la castanyada

El dimarts 22 de novembre l'escola
Maria Borés va realitzar un petit
acte d'homenatge a una de les seves mestres que, tristament, ens va
deixar el dissabte 20 d'aquest mateix
mes. La Cecília Roma era mestra de

Grados va explicar que, actualment, Europa acull la major crisi migratòria des de la
II Guerra Mundial. El 2016 es calcula que hi
va haver més de 350.000 entrades i més
de 3.000 morts. Entre d'altres temes, la
conferenciant també va exposar les línies
bàsiques del programa d'acollida.
La xerrada s'emmarca dins de les ac-

la nostra escola des de feia més de
trenta anys i va passar pels diferents
cicles i etapes educatives, tot donant
el seu saber fer. Més endavant, es va
especialitzar en atendre nens i nenes
amb necessitats educatives específiques. Ha estat la primera mestra
d'educació especial que ha tingut la
nostra escola.
Per tal de recordar la seva trajectòria professional i personal, el dia
22 al gimnàs del centre, alumnes,
mestres, inspecció educativa, AMPA,
Ajuntament exalumnes, pares i mares, familiars i tots aquells que van
poder apropar-se vam reunir-nos per
dir-li fins sempre a la nostra companya. Des de l'escola volem agrair a
tothom que ens ha fet costat i ens ha
acompanyat en moments tan complicats. Gràcies. Per sempre, Cecília.

cions que duu a terme l'Ajuntament sobre els refugiats, com la moció de suport
a la població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània que es va
aprovar, per unanimitat, en el Ple ordinari
del 17 de setembre de 2015. També es va
crear un registre de voluntaris per donar
suport a les persones refugiades.

RECORD DE COMIAT A UNA MESTRA:
Cecília Roma

Guix o pissarra digital
tant se val!
Tutora o mestra d'educació especial
tant se val!
A molts alumnes has ajudat
i com a mestra has estimat.
Diversos companys i companyes has conegut,
i junts estrés, treballs i rialles hem compartit.
Un any per carnaval
la teva classe d'estrella es va disfressar.
Cada nit, quan mirem el cel,
LA TEVA ESTRELLA SEMPRE BRILLARÀ.
L'escola Maria Borés sempre et recordarà.
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El reportatge
La piscina municipal va acollir una nova edició de la Copa Nadal de Natació

Jornades nadalenques plenes
d'activitats
Lluïda cavalcada de Reis, amb estrena
de carrosses i altres novetats

El desembre és un mes que bull d'activitats a la Pobla de Claramunt. Són propostes relacionades amb les festes nadalenques, algunes de les quals ja tenen una llarga tradició, com la
Copa Nadal de Natació o el Pessebre Vivent. Enguany cal fer
un esment especial a la cavalcada de Reis, un acte en què hi va
haver diverses novetats.
Els actes de La Marató,
primeres propostes de l'agenda nadalenca
La conferència i el bingo per recollir fons per a La Marató de
TV3 són dues de les primeres propostes de l'agenda nadalenca. Enguany la iniciativa solidària, que va arribar a la vint-icinquena edició, es va dedicar a l'ictus i les lesions medul·lars
i cerebrals traumàtiques. Al bingo, que ja era el tretzè any que
es duia a terme, es van recaptar 2.155 €.
L'activitat solidària va tenir lloc el diumenge 18 de desembre a
l'Ateneu i va aplegar més d'un centenar de poblatans i poblatanes. Es van cantar set bingos i els obsequis que es van sortejar
els van cedir l'Ajuntament i diversos establiments i empreses
locals. Del total de la recaptació aconseguida, 161 € van ser un
donatiu de l'Associació per a l'Oci de la Gent Gran que els van
recollir amb les entrades del ball que es fa cada diumenge.
Des del Cau Jove, el mateix 18 de desembre, es va organitzar
una sortida per assistir a l'emissió en directe del programa de
La Marató. En aquesta activitat, organitzada des de la regido-
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ria de Joventut, hi van participar una vintena de joves.
A més d'aquestes dues propostes, el divendres 16 de desembre al Teatre Jardí, una cinquantena de persones van assistir a
la conferència sobre l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals
traumàtiques. La xerrada va anar a càrrec de David Zumel,
metge del CAP, que va acompanyar les seves explicacions amb
la projecció d'un audiovisual. La conferència i el bingo es van
organitzar des de les regidories de Sanitat i de Cultura.
XLV Copa Nadal de Natació i
XXXII Pessebre Vivent
El dia de Nadal i el de Sant Esteve el nostre poble acull dues
activitats nadalenques més consolidades, la Copa Nadal de
Natació i el Pessebre Vivent. La primera, organitzada per la regidoria d'Esports, enguany va arribar a la quaranta-cinquena
edició i la segona, organitzada per la Comissió del Pessebre
Vivent, a la trenta-dosena.
A la competició a la piscina hi va haver 47 participants, 35 nedadors i 12 nedadores. Els guanyadors absoluts van ser Joan
Secanell, amb un temps de 12.07, i Judit Ibarra, amb un temps
de 14.41. La resta de classificats de les diferents subcategories i els temps obtinguts van ser: Nil Enríquez, primer classificat comarcal masculí, amb un temps de 12.21; Èlia Ibarra,
primera classificada comarcal femenina, amb un temps de
14.42; Marc Tolosa, primer classificat local masculí, amb un
temps de 12.23, i Sara González, primera classificada local
femenina, amb un temps de 19.81.
Com altres anys, es va fer un reconeixement al participant
més gran, que va ser Josep Pino, de 70 anys, i al més petit,
que va ser Dan Bernabéu, de 8 anys. També, i com ja s'ha convertit en una tradició, es va obsequiar amb un bacallà, cedit

Actuació dels alumnes de les classes d'anglès, a l'Ateneu

per l'Ajuntament, a l'últim classificat masculí, que va ser Dan
Bernabéu, amb un temps de 23.60, i a l'última classificada femenina, que va ser Ainara Rodríguez, amb un temps de 20.54.
El lliurament de copes va anar a càrrec de l'alcalde, Santi
Broch; del regidor d'Esports, Juan Carlos Pérez, i de regidors
del Consistori. Un cop donats a conèixer els classificats, es
va sortejar diversos regals entre els participants. Finalment,
es va lliurar una copa a tots els valents nedadors i nedadores.
Com en altres edicions, l'activitat va aplegar un bon nombre
de públic. Hi va haver rom cremat i cafè amb llet per a tothom
i xocolata desfeta per a la quitxalla. Abans de la cursa, una
seixantena de nens i nenes van fer cagar el tió. La Copa Nadal
de Natació compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l'Anoia i
empreses i entitats bancàries del poble i de la comarca.
Pel Pessebre Vivent, que es va fer a l'entorn del nucli antic, hi
van passar unes 800 persones. A la representació hi van sortir més d'un centenar de nens i nenes, d'entre 3 i 15 anys, un
nombre superior al d'altres anys. L'activitat va comptar amb la
col·laboració d'un grup de pares dels joves actors i actrius, de
l'Ajuntament i de diverses empreses i establiments del poble.
En aquesta edició es van incorporar algunes novetats. Una de
les més destacades va ser la ubicació a la Font de la Petxina
d'una entrada al pessebre, custodiada per un grup d'Armats,
una figura que es va recuperar i que, antigament, sortien en
processó per Setmana Santa. Els vestits d'aquests actors els
va cedir la parròquia.
Una altra de les novetats que cal ressaltar és que els oficis es
van distribuir al llarg de tot el carrer Major, quan en edicions anteriors només ocupaven una part. Es recreaven diferents oficis,
com els paperers, els espardenyers, els fusters, les rentadores,
els pescadors, la verema, el paller o els ceramistes. També cal
esmentar l'escena dels Dimonis, que es va modernitzar. Les bales de palla es van substituir per bidons i els dimonis feien experiments. Una de les interpretacions que va tenir més èxit va ser
la de les tafaneres, que anys enrere ja s'havia fet.
A més dels oficis, al Pessebre Vivent hi havia sis escenes, en
què es combinava el diàleg i la música: el Mercat, als Jardi-

Novetats a la cavalcada de Reis
Ses Majestats van arribar al nostre municipi, el dijous 5 de
gener a la tarda-vespre, carregats de novetats. La principal
va ser que van estrenar carrosses. Des de l'Ajuntament es vol
agrair la feina que es va fer des de la Comissió de Reis, que va
treballar moltes hores perquè la festa fos el màxim de lluïda,
com va ser.
Quan passaven pocs minuts de 2/4 de 7 de la tarda, el pregoner, acompanyat d'una seixantena de patges, van arribar en
tren a l'estació. Allà els esperaven un bon nombre de nens i nenes, que els van rebre amb les llums dels fanalets. El pregoner
va donar la benvinguda als Tres Reis, que van pujar pel pont de
l'estació lluint les noves carrosses.
En arribar, i com a novetat, la quitxalla es va poder fer fotos
amb Melcior, Gaspar i Baltasar a dalt de les carrosses. Tot seguit, es va iniciar el recorregut amb tota la comitiva reial per
diferents carrers i fins a la plaça de l'Ajuntament.
Quan Ses Majestats van arribar al centre del poble es van dirigir a l'església de Santa Maria a adorar la imatge del Nen Jesús, com s'havia fet anys enrere. Aquesta era una altra de les
novetats de la cavalcada d'enguany. A continuació, van anar
cap a l'Ajuntament on els va rebre l'alcalde, Santi Broch.
Un cop finalitzats els parlaments, els patges van repartir coca
i moscatell entre el gran nombre de gent que es va aplegar a la
plaça de l'Ajuntament. Després de fer la foto de grup, els Tres
Reis i els patges van anar a repartir els regals a les llars poblatanes. Enguany, hi havia uns 270 paquets.

El reportatge

nets; el Somni de Nadal i els Dimonis, a la plaça de l'Església;
L'Anunciació, a la plaça de les Tres Fonts, i els Pastors i el Naixement, al Campanar Vell. Com en altres edicions, es va sortejar un pernil entre el públic, que era del municipi i d'altres
localitats veïnes.

Altres propostes nadalenques
L'agenda nadalenca també va incloure altres propostes. La
Coral La Lira i la Coral Terra Nostra d'Igualada van oferir un
concert de nadales a l'església. Els alumnes de les classes
d'anglès van omplir l'Ateneu amb la representació que ofereixen cada any i que, en aquesta ocasió, va recrear un concert de rock. I una cinquantena de persones es van aplegar a
l'Ateneu per gaudir de la cantada de nadales i de sevillanes del
Coro Romero de la Casa d'Andalusia de Capellades.
Com altres anys, l'Ajuntament va oferir la recepció de Nadal als
treballadors, representants de les entitats i professors de les
activitats que s'organitzen des del Consistori. Hi van assistir
una setantena de persones. L'alcalde, Santi Broch, va fer un
repàs a l'any 2016 i als projectes que es preveu tirar endavant.
Broch va cloure el seu parlament fent una menció especial a
Sebastià Rubio, un treballador de l'Ajuntament que va patir un
greu accident i que era present a la recepció.
Una quarantena de nens i nenes, des de P2 fins a 6è, van participar al Casalet de Nadal i al Juga el Nadal. A l'escola Maria Borés,
a la Llar d'Infants Municipal Sol Solet i a l'escola de Tennis també
van viure les festes nadalenques i l'Associació de Veïns del barri
de les Garrigues va organitzar un caga tió i una xocolatada.
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Recull de Notícies

Exposicions de fotografies, pintura sobre seda i
patchwork, a la Sala Municipal

Inauguració de la col·lecció de treballs de patchwork

Entre els mesos de novembre i gener, la
Sala Municipal d'Exposicions ha acollit diverses mostres. S'han pogut veure fotografies de Mireia Vilanova, pintura sobre
seda de Lídia Borràs i treballs de patchwork
de les alumnes que fan classes al Local Social de l'Ateneu Gumersind Bisbal.
Del 13 al 27 de novembre, l'equipament
cultural va reunir una col·lecció d'una
trentena d'instantànies de la igualadina

Mireia Vilanova. Calia destacar la composició de les imatges i els jocs de llums que
els donaven riquesa i personalitat. Eren
instantànies molt nítides i que definien la
mirada personal de la fotògrafa a través
de l'objectiu. La mostra portava per títol
"Catarsi" i estava inclosa en la programació de les Festes Culturals.
Dins de l'agenda d'actes nadalencs, del
18 al 31 de desembre, es va poder veure una mostra de pintura sobre seda de
Lídia Borràs. Amb el títol "Jardí de seda",
les flors, amb tota la seva riquesa de colors i diversitat, van ser les protagonistes
de l'exposició. Va ser una mostra original,
diferent.
I del 8 al 22 de gener, les alumnes de les
classes de patchwork, que s'organitzen

des de la regidoria de Benestar Social i
que tenen com a professora Anna Ramírez, van exposar els seus treballs. Era una
mostra plena de color i d'un gran valor
artesanal. Els retalls de roba es van convertir en precioses vànoves, jocs de taula,
nines, bosses de mà o necessers.
Les tretze alumnes que van exposar van
ser: Pilar Tula, Aurora Pérez, Anna M. Bartrolí, Piedad Molina, Isabel Camacho, Lola
Borrull, Angelina Jornet, Pepita Caus, Rafaela López, Montserrat Jornet, Carme Casaled, Montserrat Vidal i Pilar Sabariego.
La inauguració d'aquestes tres mostres
va anar a càrrec de l'alcalde, Santi Broch.
La programació d'exposicions de la Sala
Municipal s'organitza des de la regidoria
de Cultura.

Renovació del conveni de la Xarxa TET
Els vuit ajuntaments, entre els quals
hi ha el de la Pobla de Claramunt, que
formen part de la Xarxa Intermunicipal de Transició Escola-Treball de
l'Anoia Sud, coneguda com a Xarxa
TET Anoia Sud, han renovat el conveni de col·laboració per quatre anys
més. L'acte de signatura va tenir lloc
el dijous 24 de novembre a la Sala
d'Actes de la Biblioteca Municipal El
Safareig de Capellades.
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Aquesta iniciativa, que es va iniciar el
2008, té com a objectiu impulsar projectes conjunts per a la millora de l'èxit
escolar i oferir acompanyament als joves en la transició escola-treball. Els vuit
municipis que integren la Xarxa TET són:
Masquefa, Piera, els Hostalets de Pierola, Capellades, la Torre de Claramunt,
Vallbona d'Anoia, Cabrera d'Anoia i la Pobla de Claramunt.
Els ajuntaments van decidir ampliar el

conveni fruit dels bons resultats obtinguts en matèria d'educació, ocupació
i emprenedoria. Conjuntament amb la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, la Xarxa TET ha creat
formació post obligatòria a l'Anoia Sud
i ha generat recursos i productes per
proporcionar als joves del territori una
millora de les oportunitats educatives i
de la seva orientació, acompanyament i
formació en el pas de l'escola al treball.

A final d'any, l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) va arranjar diversos
camins inclosos dins del Pla Municipal
de Prevenció d'Incendis Forestals. En
concret, els camins arranjats van ser:
el de cal Soterons, el de la Maça i el de
la Roca Llarga. La intervenció va te-

nir un cost de 6.863 euros, dels quals
6.529,85 van ser una subvenció de la
Diputació de Barcelona i la resta els va
cobrir l'Ajuntament.
L'administració local també va fer millores en altres vies del terme municipal.
En concret, es va arranjar els camins: el

del Cargol, el que va l'antena, el de ca
l'Isidret, el de la Mocurulla i el dels Masets. Aquestes actuacions les van dur a
terme les empreses Excavacions Anoia
i Excavaciones Miguel Casado i van suposar una inversió de més de 12.000
euros.

Una quinzena de persones va participar,
el dissabte 29 d'octubre, al taller de nòrdic walking, organitzat per la regidoria de
Sanitat de l'Ajuntament i el Club Nòrdic
Walking Cat Central. L'activitat va incloure una part teòrica, que es va fer al

Teatre Jardí, i una de pràctica.
El nòrdic walking consisteix a caminar
amb l'ajut d'uns bastons similars als utilitzats per esquiar. El taller es va iniciar
amb una explicació d'aquesta manera
de caminar, després es va oferir un es-

morzar per a tots els assistents i, a continuació, es va fer una sortida per posar
en pràctica el que s'havia explicat. Atesa
la bona acollida que va tenir l'activitat,
es preveu organitzar una nova sessió els
dissabtes 18 i 25 de març.
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La Festa Social del Club Tennis la Pobla va
aplegar, el dissabte 26 de novembre al vespre, més d'un centenar de persones. Enguany, i com a novetat, l'acte va tenir lloc al
restaurant Mas dels Vivencs. Com en altres
edicions, es va fer un sopar, el lliurament de
trofeus dels campionats socials i un bingo.
Entre els presents a la festa hi havia l'alcalde,
Santi Broch; el regidor d'Esports, Juan Carlos Pérez; el regidor d'Educació i Comunicació, Lluís Pérez; el president de l'entitat, Josep Mayoral, i membres de la junta directiva.
Després de l'àpat i dels parlaments, es van
lliurar els trofeus dels diferents campionats
socials disputats durant el 2016.
Del XXVII Campionat Social Individual
Femení es va premiar Isabel Guerrero,
guanyadora; Eva Jové, finalista, i Montse
Aguilera i Teresa Pastor, semifinalistes.
Pel que fa al XXXVIII Campionat Social Individual Masculí, en categoria preferent es
va reconèixer: Toni Jové, guanyador; Carles Casals, finalista; Quim Gasque i Josep
M. Jericó, semifinalistes; Miquel Robert,
guanyador de consolació, i Manuel Ruiz,

finalista de consolació. I en la primera
categoria d'aquest torneig: Antoni Jové,
guanyador; Ricard Jorba, finalista, i Jordi
Cardús i Francesc Gual, semifinalistes.
Quant al VI Màster Social, els tennistes reconeguts en les diferents categories van
ser: categoria preferent, Carles Casals,
guanyador, i Xavier Díez, finalista; primera
categoria, Miquel Robert, guanyador, i Ricard Ureña, finalista; i segona categoria,
Òscar Salom, guanyador, i Ricard Jorba,
finalista. Pel que fa al Campionat Social de
l'Escola de Tennis, es va lliurar un trofeu a:
Eric Uriz, campió infantil; Pau Margarit, finalista infantil; Tanis Moreno, campió aleví,
i Oriol Ferrús, finalista aleví.
Els trofeus els van cedir l'Ajuntament, el club
i empreses del municipi i de la comarca. Com
ja s'ha convertit en una tradició, la festa es
va acabar amb un bingo en què es van sortejar diversos regals cedits per empreses.
Relacionat amb el club de tennis, el dimarts
8 de novembre, es van fer eleccions. Es va
presentar una única candidatura encapçalada per l'actual president, Josep Mayoral.

La resta de membres de la junta directiva
són: Pere Poch, vicepresident; Josep M. Jericó, secretari; Antoni Jové, tresorer; i Joan
Fernández, Antoni Escudé, Josep Forn, David Zumel, Jonathan Martos i Albert Escolar,
vocals. El mandat té una durada de sis anys.

Recull de Notícies

La Festa Social del CT la Pobla aplega més d'un
centenar de persones

Resultats dels equips a la Lliga Catalana
A mitjan de gener ha finalitzat la primera volta de la tercera Lliga Catalana-Campionat de
Catalunya per equips per comarques, organitzada per la Federació Catalana de Tennis.
Aquesta temporada hi participen els equips
masculins + 18, + 40 i + 50.
En aquesta primera volta, els + 18 encapçalaven la classificació, amb 19 punts. Havien jugat sis partits, dels quals cinc els van
guanyar i només en van perdre un. Pel que fa
als + 40 estaven situats en el cinquè lloc de
la taula, amb 11 punts. Dels set enfrontaments disputats, en van guanyar dos i en van
perdre cinc. L'equip + 50 també es trobava
en el cinquè lloc de la classificació, amb 10
punts. També havien jugat set partits, dels
quals en van guanyar dos i en van perdre cinc.

Els amateurs del CF la Pobla, en el segon lloc de la classificació
de la quarta catalana
Els amateurs del Club Futbol la Pobla se situaven, en la setzena jornada, el 21 de gener,
en el segon lloc de la classificació de la quarta catalana, grup setè. Els futbolistes poblatans havien aconseguit sumar 39 punts. Pel
que fa a la resta d'equips, en la catorzena
jornada, el tercer cap de setmana de gener,
els juvenils es trobaven en el desè lloc de la
taula, amb 16 punts, i els alevins, en el tretzè
lloc, amb 6 punts.
De les setze jornades disputades, els amateurs van sortir victoriosos en dotze enfrontaments, en van perdre un i en van empatar
tres. La taula classificatòria l'encapçalava el
San Mauro, amb 46 punts.
Els juvenils, que juguen dins del grup vinti-dosè de la segona divisió, havien disputat
tretze partits, dels quals en van guanyar

cinc, en van perdre set i en van empatar un.
Al capdavant de la taula hi havia el San Mauro, amb 32 punts.
Pel que fa als alevins, inclosos dins de la tercera divisió grup vintè, havien jugat catorze
enfrontaments, dels quals dotze els van perdre i dos els van guanyar. L'equip que estava
primer a la taula era l'Anoia, CE "A", amb 39
punts.
Presentació dels equips
de l'entitat poblatana
El CF la Pobla va presentar, el diumenge 13
de novembre a la tarda al camp de futbol
municipal del Pas Blau, els equips per a la
temporada 2016-2017. A l'acte hi van ser
presents l'alcalde, Santi Broch; el regidor
d'Esports, Juan Carlos Pérez, i el president

Equips del CF la Pobla per a la temporada 2016-2017

de l'entitat esportiva, Zorion Llaguno.
A la presentació hi van assistir els jugadors
dels diferents equips, entrenadors, la resta
de membres del club i de la junta directiva,
així com un bon nombre de públic. També es
va presentar un grup de jugadors prebenjamins i benjamins i un de promeses. Es va
repartir xocolata desfeta per a tots els assistents.
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El món de les entitats

La delegació poblatana de l'Associació Espanyola
contra el Càncer recapta més de 1.200 euros

Grup de participants a la caminada

El nostre municipi va recaptar, el diumenge 13 de novembre, 1.230 euros per a la
lluita contra el càncer. Es va organitzar
una caminada i un esmorzar popular, que

van arribar a la setena edició. A la caminada hi van participar una quarantena de
persones i a l'esmorzar, una vintena.
Aquestes dues activitats les va organitzar la delegació poblatana de
l'Associació Espanyola contra el Càncer,
amb la col·laboració de l'Ajuntament.
Cap a 2/4 de 9 del matí, els caminants
es van trobar a la plaça de l'Ajuntament.
A partir d'aquest punt van fer un recorregut cap al camí del Cargol i fins al turó
de la Guàrdia. La caminada la va dirigir

el regidor d'Esports, Juan Carlos Pérez,
i va tenir una durada, aproximada, de
dues hores.
L'esmorzar, que va consistir en un entrepà i una beguda, es va fer al Teatre Jardí.
Els caminants també van poder comprar
l'esmorzar abans de sortir. A 2/4 de 12
del matí es va fer el sorteig d'una panera, que es va sortejar entre els números
que, dies abans, van vendre voluntaris
casa per casa. L'obsequi li va tocar a
l'Hotel Robert.

Activitats de l'Associació per a l'Oci de la Gent Gran

Podem llegir

L'Associació per a l'Oci de la Gent Gran ha
organitzat, entre els mesos de novembre
i gener, diverses activitats, com sortides,
la festa de Cap d'Any o el bingo especial
d'hivern. Aquestes activitats compten
amb la col·laboració de la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament.
El dissabte 19 de novembre es va fer una
sortida als museus del Tren i dels Traginers d'Igualada. Hi van anar 25 persones.
Després de la visita als dos museus es va

fer un dinar al BonÀrea, a Jorba. L'altra
excursió es va fer el dissabte 14 de gener
i es va anar a veure el musical de La Cubana "Gente bien" al Teatre Coliseum de
Barcelona. Hi van participar 28 poblatans
i poblatanes.
Per Cap d'Any, el dissabte 31 de desembre, es va fer una festa que va consistir en
un sopar i un ball. L'àpat es va fer al restaurant el Camí del Castell i hi van assistir
una trentena de comensals. El ball, a cà-

Títol:

Argelagues

Autora:

Gemma Ruiz

Editorial:

Proa, 2016

Pàgines:

348

Aquesta obra narra la història de tres dones de diverses generacions al llarg del segle XX que viuran el procés d'industrialització, el
pas de la vida de pagès als afores d'una ciutat i, sobretot, els canvis
que es produeixen en la vida diària familiar. Està ambientada entre
Castellterçol i Sabadell, del Vallès rural al Vallès urbà. La història
reivindica el seu paper tan important en l'evolució de la societat
catalana del segle passat. Però, principalment, aquesta obra és un
homenatge, molt pendent encara, a totes aquestes dones.
Una de les dedicatòries de l'autora és un bon resum: "A totes les
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rrec del grup A Vives Veus, va tenir lloc a
l'Ateneu Gumersind Bisbal i hi van assistir
una quarantena de persones.
El divendres 20 de gener, a la tarda, el
Teatre Jardí va acollir el bingo especial
d'hivern. Hi van participar una cinquantena de persones i els guanyadors van
ser: Rosa Romeu, Leonor García, Sara Escudero, Ferran Pedraza i Montse Sanou.
Com en altres ocasions, els assistents, a
més de jugar al bingo, van poder berenar.

Remeis, Roses i les Nines a qui el pare, el germà, l'home, l'amo,
l'església o la història han tapat la boca. Perquè elles també han fet
aquesta terra". Cal destacar que aquest llibre és també un monument a la llengua oral, plena de matisos, a aquells mots i expressions dels nostres avis que la feien tan rica.
Gemma Ruiz (Sabadell, 1975) és periodista i escriptora. Com a periodista, des de 1996, ha treballat al servei d'informatius de Televisió de Catalunya i s'ha especialitzat en la crònica cultural dels Telenotícies. Durant sis anys va fer les cròniques teatrals al programa
La nit al dia. Argelagues és la seva primera novel·la.
Mercè López Raich
Bibliotecària de la Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal
De dilluns a divendres, de les 5 de la tarda a les 8 del
vespre. Av. de Catalunya, 9 (Ateneu Gumersind Bisbal)
Tel. 93 808 84 45

Governar, en qualsevol àmbit, implica prendre decisions, actuar i assumir responsabilitats. Això suposa que,
a vegades, es prenen decisions que,
com és lògic, no són compartides per
tothom. Però l'important és que siguin
acceptades per la majoria. Quan els qui
governem actuem pot ser que, en algunes ocasions, cometem errors, com
li pot passar a qualsevol persona, però
en aquests casos el que cal valorar és
saber reaccionar, donar les explicacions
oportunes i trobar una solució. No sempre, però, és fàcil.
Un consistori està integrat per regidors, encapçalats per l'alcalde, que és
el màxim representant institucional,
sigui del color polític que sigui. No és el
mateix, però, un regidor que té responsabilitats dins de l'equip de govern que
un que no en té. Un regidor de l'equip de
govern no només ha d'assistir a les ses-

sions plenàries que es convoquin, a les
reunions i als actes que s'organitzin. A
darrere d'aquesta activitat més pública
tenim molta més feina i més obligacions.
Això, tot i el que opinin alguns, comporta
moltes hores de dedicació que, a vegades, no es veuen i no es valoren. I també
suposa, com és lògic, una responsabilitat envers els ciutadans i les ciutadanes
que ens han donat la confiança de tirar
endavant el poble i, en el nostre cas, per
majoria. També comporta satisfaccions
i alegries, ja que ens vam presentar a les
eleccions per treballar per al nostre municipi, la Pobla de Claramunt, i per millorar la vida dels nostres habitants.
Com a equip de govern tenim el deure de tirar endavant les propostes que
vam incloure en el programa electoral
i el projecte de poble que va rebre la
confiança de la majoria dels poblatans
i les poblatanes. Som conscients que

algunes de les actuacions que es van
proposar potser no es podran materialitzar en aquest mandat, cosa que no vol
dir que no hi treballem. Que fem realitat
les nostres propostes no suposa que no
escoltem les que es fan des dels grups
municipals de l'oposició, sempre que
siguin raonables i es tinguin en compte els recursos humans i econòmics de
què disposem. No ens tanquem, tot i
que és evident que els posicionaments
en determinats temes són diferents.
I per acabar aquest escrit, voldríem fer
un breu esment al procés de canvi que
s'està vivint a Convergència, que ara es
reconverteix en el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). Són unes sigles
diferents, però la nostra voluntat de treballar per al nostre poble i per al nostre
país és la mateixa.

Grups municipals

>> La responsabilitat que suposa governar

Grup Municipal de CiU

>> Donem suport al comerç local
Avui, i des d'aquest espai que ens ofereix el butlletí municipal, volem parlar de
les botigues i establiments que tenim al
nostre poble i fer una crida a tots els
veïns i veïnes de La Pobla de Claramunt
per animar-los a comprar als diferents
comerços que tenim. Quantes vegades hem sentit dir que a La Pobla tenim
poques botigues? I que aviat no en tindrem cap? Perquè hem de sortir de La
Pobla per fer la compra del dia a dia? La
realitat del botiguer de poble és dura, ha
de pagar tots els impostos, s'ha de donar d'alta d'autònoms i ha de fer front
al manteniment de l'establiment, han
de tenir tots els permisos i fer totes les
gestions.
PA R T IC IPA# v olemunapoblamillor
creiem que des de l'Ajuntament s'ha
de donar suport al comerç local i per
això hem demanat reiteradament a
l'equip de govern que treballi per donar

assistència al petit comerç del poble i
alhora que endegui iniciatives per promoure la instal·lació de nous comerços.
L’Ajuntament té la seva responsabilitat
en aquest tema però també pensem
que nosaltres, tots els poblatans, tenim
l'última paraula i que finalment som nosaltres els que hem de posar el nostre
gra de sorra.
La Pobla de Claramunt té barris molt
descentralitzats, com també dificultat
de connexió entre ells, però pensem que
venir a comprar a La Pobla és un privilegi ja que tenim de tot. Podem comprar
el pa o el berenar de cada tarda, podem
comprar llet, ous, verdura i tot tipus
de conserva. També tenim botigues de
carn i de peix on diàriament disposen de
diferents opcions. Quan anem a la farmàcia podem passar a comprar el diari
i aprofitar per fer el cafè a La Pobla o
fins i tot ens podem quedar a dinar en

qualsevol de les opcions que ens ofereixen. A més a més podem aprofitar
per passejar tranquil·lament pel casc
antic de La Pobla, per la zona de can
Galan o altres, com també podem visitar la biblioteca municipal (oberta totes
les tardes) o passar per un dels parcs
infantils de molts dels que tenim en el
poble. En definitiva estem parlant de
la vida de poble que tenim, fer “petar la
xerrada” amb els veïns i comerciants
que ens trobem. La Pobla de Claramunt
té el privilegi de ser un poble petit, tranquil i amb moltes opcions per al dia a dia
on podem trobar tot el que necessitem.
Aprofitem-ho!

Grup Municipal de
Participa #volemunapoblamillor
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Grups municipals

>> MILLORES Projectes d'urbanització a la Pobla
Fa molts anys que venim reclamant la
necessitat que té la Pobla de definir un
Pla Director de Clavegueram. La nostra
xarxa de desaigües s'ha anat definint
sobre la marxa i ja va tenir problemes
d'inundacions al carregar desaigües de
la zona Estació-Cal Galan a les clavegueres de les Cases Noves que no van poder
engolir tota l'aigua Es va fer un pedaç per
sortir del pas sense cap càlcul científic i
de moment anem fent.
Per això és imprescindible dissenyar i
calcular les canonades i els seu diàmetres a partir de càlculs científics que ens
diran si hem d'ampliar o posar noves canonades segons les ampliacions dels terrenys edificables.
Per fi l'equip de govern, després de múltiples excuses i evasives (les clavegueres són imprescindibles però no són visibles) aquest any va demanar ajuda a la
Diputació que el maig passat va aprovar

l'encàrrec del Pla Director de Clavegueram del nostre poble. Aquest estiu s'han
iniciat els treballs. ¡¡ENHORABONA !!
El pas de la carretera C-244 per la Pobla
i la intensitat del trànsit provoquen problemes a la població. Reduir l'afectació ha
preocupat l'Ajuntament des de fa temps.
Un estudi de la Diputació va ser abandonat per desorbitat i poc efectiu, i el
mateix equip de govern municipal anava
obviant el problema amb alguna excusa
de l'estil (... la carretera és propietat de la
Generalitat i nosaltres no hi podem intervenir...) (... pels semàfors no ens donaran
permís...) (...és una solució molt cara i la
Pobla ni hi pot fer front de moment...) i altres de semblants.
En un estudi que el nostre Grup va presentar a l'Ajuntament i a la població en el butlletí del 2012 i moció corresponent, varem
demostrar que la solució era possible.
Per fi aquest any la Junta de Govern de

l'ajuntament ha aprovat el projecte de
tres semàfors a l'avinguda Catalunya
i carrer Sant Procopi –per cert en els
emplaçaments que va proposar el nostre Grup- que si es regulen bé milloraran sensiblement el pas i circulació de
vianants sense condemnar els vehicles
a interrupcions innecessàries o a temps
d'espera inútils. Si no és aquest any serà
en el proper que es farà l'obra.
Quan des de l'oposició fas una proposta l'ajuntament sembla talment que piquis en ferro fred pel cas que te'n fa qui
governa i disposa dels diners; per tant
No podem fer més que congratularnos de que per fi s'hagin pres seriosament aquestes propostes per resoldre
problemes dels poblatans i facilitar a
tots una vida millor.
Grup Municipal de
Junts per la Pobla-CP

>> La Vella Política
Ens agradaria poder parlar de propostes, projectes,etc.. però amb afirmacions
com " Ells (l'equip de govern) han de complir amb el seu programa electoral i a partir d'aquí ja es farà lo altre” ( Acte Nº6)
dites per l'Alcalde durant el Ple ordinari de
setembre deixa poc marge per proposar; i
tot i això, les propostes que acaben aprovant l'equip de govern i oposició no les
acaben realitzant.
Parlarem de la Vella Política. Molts de vosaltres us preguntareu, com es que no es
va publicar el nostre escrit en el darrer
butlletí. La veritat es que no el varem enviar, o la veritat, veritat és que no sabíem
que el teníem que enviar i no se’ns va informar. Des de la regidoria de Comunicació ens van dir que a principi de legislatura es va enviar una carta amb les dates
... però la veritat es que aquelles dates
mai s'han complert i que es va arribar a
l'extrem de demanar 3 articles diferents

perquè els butlletins no sortien (recordeu els butlletins 78 i 79 publicats el mes
de maig amb articles del mes d'agost de
l'any anterior).
Això d'on bé?i com acabarà?. Nosaltres
creiem que bé de la vella política, una política de més de 25 anys de majoria absoluta que utilitza els canals d'informació
de l'ajuntament per mostrar la feina
feta, que està bé, però mira de minimitzar, amagar ,silenciar , devaluar, etc.. els
grups a l'oposició. Això potser funcionava
fa uns anys però creiem que la gent demana una altre cosa.
Des de principis de legislatura hem mirat de canviar aquest sistema fent critiques constructives sobre els articles
oficials que surten de l'Ajuntament, hem
estat d'acord i hem pressionat per posar en marxa la comissió per redactar un
nou reglament de comunicació, hem estat crítics però alhora comprensius pels

errors, retards,etc.. del butlletí. Però des
de la regidoria de Comunicació la resposta sempre ha estat endurir les relacions
fins arribar a la CENSURA. Aquesta situació va desembocar en la presentació
d'una moció de reprovació del regidor i la
feina de la regidoria presentada per tots
els grups a l'oposició. No entenem com
un regidor nouvingut a l’'Ajuntament cau
en la Vella Política. I tot i que la moció no
va ser aprovada (vots en contra de CiU),
esperem que sigui un punt d'inflacció
dins la regidoria i les pràctiques de la Vella
Política quedi desterrada d'aquest Ajuntament. Una Nova Política és possible.

Grup Municipal d'ERC

Els articles dels quatre grups municipals han estat reproduïts tal com van arribar a la redacció del butlletí, sempre que respectin
els paràmetres i els punts aprovats, per unanimitat, en el Ple del 13 de gener de 2005.
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D'interès

El Pla Local de Joventut 2017-2020: nous
reptes per als joves poblatans
d'informació d'àmbits molts diversos, com el formatiu, laboral, lleure, mobilitat internacional, etc.
∫ Programació de propostes al llarg de tot l'any, com tallers
de manualitats, de cuina, sortides o campionats de diferents modalitats.
Tot això, però, no tindria sentit sense la confiança i el suport dels joves del nostre poble. Aquesta és l'essència i la
força del Cau Jove.

El Cau Jove, punt de trobada per als nois i noies

El març farà 12 anys que el Cau Jove
va obrir les portes
El 19 març farà dotze anys que es va inaugurar el Cau
Jove. Han estat dotze anys plens d'històries, d'anècdotes,
d'alegries i també d'alguna tristor. Al llarg d'aquest temps,
han passat pel local diferents generacions i els nois i noies
s'han anat fent grans. Si ens remuntem als inicis, em ve al
cap un regidor jove amb moltes ganes de treballar per al jovent del seu municipi i de posar en marxa un espai de trobada. Amb aquest esperit i aquesta empenta es va elaborar
el primer Pla Local de Joventut per als anys 2005-2008. La
prioritat d'aquest treball va ser l'obertura d'un equipament
juvenil, ubicat a l'edifici de l'antic Ajuntament, que, per votació del jovent, es va dir Cau Jove.
Aquest espai s'ha convertit en un punt de referència per als
nois i noies del nostre poble i també d'altres localitats del voltant. El Cau Jove, però, no és només un lloc on els jovent ve a
passar l'estona, a divertir-se i, a vegades, a fer maleses, com
es pot pensar en algunes ocasions. És molt més que això.
Actualment, per l'equipament hi passen una mitjana d'una
quarantena d'usuaris diaris. Hi van per diferents motius,
com trobar-se amb els amics, utilitzar els ordinadors o assessorar-se sobre diverses qüestions que els inquieten. El
Cau Jove no només és un espai físic, sinó també un servei
de suport i d'acompanyament al jovent, a través dels tècnics
especialitzats. Es treballen diferents temàtiques:
∫ Assessorament laboral: s'ajuda el jove en la recerca de feina
i se l'orienta en tècniques d'ocupació.
∫ Assessorament acadèmic: s'orienta i es dóna suport als
nois i noies en el moment de prendre una decisió en temes
formatius.
∫ Programa de promoció de la salut: es tracten diferents aspectes de la salut que poden interessar el jovent. Es fan xerrades i exposicions.
∫ Punt d'Informació Juvenil: el jove pot consultar tot tipus

L'elaboració del quart Pla Local de Joventut
En aquests moments, des de l'àrea de Joventut municipal estem treballant en l'elaboració d'un nou Pla Local de
Joventut per al període 2017-2020, que ja serà el quart.
El primer document, elaborat el 2005, va posar la primera
pedra per tirar endavant les polítiques locals de joventut
i va tenir com a objectiu principal posar en marxa el local
del Cau Jove.
Aquest nou pla ha de ser una eina que ha de recollir i planificar les polítiques adreçades als nois i noies del poble per
als propers quatre anys i ha de respondre el conjunt de les
seves necessitats i demandes. La primera fase en la confecció d'aquest treball consisteix a elaborar una diagnosi
de la realitat juvenil de la Pobla de Claramunt. La diagnosi
l'està realitzant la Fundació Pia Institut Pere Tarrés, amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Fins ara s'han fet quatre reunions. La primera, va ser el 27
d'octubre amb els membres de l'anomenat Grup Motor, format per polítics, representants dels grups municipals, joves destacats del poble i la tècnica de joventut. Aquest grup
serà el que un cop realitzada la diagnosi i la proposta de
disseny del pla en validarà el contingut. Una altra trobada
es va fer el 3 de novembre i va ser amb tècnics municipals.
I les altres dues reunions van ser amb joves d'11 a 18 anys
i de 18 a 29 anys.
En aquestes quatre reunions es van analitzar les actuacions
que s'han portat a terme fins ara per part de l'Ajuntament
en l'àmbit juvenil. En les dues trobades que es van fer amb
el jovent van sorgir, sobretot, algunes de les necessitats
que té, actualment, aquest col·lectiu.
En aquests primers mesos de l'any és previst que es redacti
aquesta primera fase, que serà la base per a la confecció del
disseny del nou pla, que hauran de revisar els membres del
Grup Motor i la Secretaria General de Joventut de la Generalitat. Pels voltants de Setmana Santa es preveu que ja es disposi del document definitiu que inclourà les noves propostes
i idees i que esperem que sigui una eina útil per millorar la
vida i les necessitats del jovent de la Pobla de Claramunt.
Cristina Sànchez Bernades
Tècnica de Joventut
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Un bocí de la nostra història

Setanta-tres anys de la cavalcada de Reis
Des de la primera cavalcada de Reis de l'any 1944 han passat
setanta-tres anys. La van iniciar els components del Quadre
Escènic (1922-1949), que va dirigir el dramaturg Florenci
Cornet (Barcelona 1879-1953). Els destacats actors teatrals Antoni Sabaté Aguilera i Antoni Aguilera Aguilera van
ser els capdavanters fundadors i seguits per un bon estol de
col·laboradors posteriors.
Un costum de la cavalcada de Reis ha estat la deturada a la
plaça de l'Església per entrar al temple i retre adoració al diví
nadó Jesús. Un bon seguici de feligresos acompanyaven Ses
Majestats en aquesta visita.
El 1964, per la diada de Sant Esteve, es va rebre el patge Faruk per recollir les cartes amb les comandes dels petits i dels
grans, amb un festival amb les actuacions d'Ana M. Martínez i
Pepita Abril, i la presentació de la Pili i el rapsode Josep Bartrolí, sota la direcció del mestre Josep Ferrer.
Una bona continuació
Des de 1965 va començar a funcionar una nova colla amb les
sigles ARVIAR, amb Juan Antonio Vives Palos, de president, i
Jaume Armenteras Soteras, de secretari. Des d'aleshores han
continuat les cavalcades de Reis, amb les actives renovacions
generacionals dels seus integrants, que han arribat fins ara,
gràcies a una encomiable dedicació i esforç i la diversitat de
col·laboracions.
Des de principi les desfilades règies es feien dalt de cavalls
fins que a partir de 1966 els Reis van viatjar en vehicles Jeep.
Una anyada molt especial va ser la de 1980 amb el retorn dels
cavalls i sempre precedits per una estrella guiadora.
Entre d'altres incidències, cal esmentar que el 1971, a causa

Visita dels Reis a una de les cases del municipi, can Cristòfor (1965)

d'una nevada que cobria els carrers, la cavalcada no va poder
sortir i, per això, el dia 6 de gener, després de la sortida de missa del migdia, els Reis van repartir el seu carregament al Cinema Principal, actualment reconvertit en l'Ateneu Gumersind
Bisbal. Una curiositat de 1965 van ser els anunciants: Bodega
Jaime Roselló, Ciclos Gibert, Colmado V. Soteras i R. Gibert,
Comestibles Viuda de Juan Romeu, Comestibles J. Roch, Juguetes y regalos Amador Llucià i Perfumeria Teresa Ferrer.
Sempre caldrà fer memòria i reconeixement de tots els components de les cavalcades de Reis, dels patges, dels cavalls,
dels vehicles, dels anunciants, de les entitats i de tothom que
col·lectivament mantenen viva una entranyable festa poblatana.
Josep Riba i Gabarró

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
¬ Dilluns i dimarts, de les 9 del matí a les 2 del migdia, Plaça de la Vila, 1
Cal demanar hora, prèviament, al tel. 93 808 71 27, per e-mail: sanchez@diba.cat o a l'Ajuntament al tel. 93 808 60 75.

DIES DE RECOLLIDA DE LES ESCOMBRARIES
¬ Residus sòlids urbans. De dilluns a dissabte, excepte els dimecres i els festius d’àmbit nacional. Al polígon Plans d’Arau la
recollida es fa els dimecres
¬ Matèria orgànica. Dilluns i divendres (hivern) / dilluns, dijous i dissabte (estiu: del 15 de juny al 15 de setembre)
¬ Vidre (contenidor verd): ampolles i pots de vidre. Un cop al mes a tot el poble
¬ Envasos (contenidor groc): llaunes de conserva, de begudes, de plàstics i tetrabriks. Un cop per setmana, els divendres, a tot
el nucli del municipi i als barris del Xaró, les Garrigues i la Rata, cada quinze dies, també els divendres.
¬ Paper i cartró (contenidor blau). Un cop per setmana, els divendres, a tot el nucli del municipi i als barris del Xaró, les
Garrigues i la Rata, cada quinze dies, també els divendres.
¬ DIES DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS. El primer dimecres de cada mes. Caldrà dipositar els objectes el dia abans de la
recollida, dimarts, al costat dels contenidors de residus urbans.

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horari d’hivern (amb el canvi d'hora oficial):
Dimarts, de 15 a 19 h - Dijous, de 10 a 13 h - Divendres, de 15 a 19 h - Dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Per a més informació podeu trucar al telèfon de la deixalleria al 666 48 92 48 o a l’Ajuntament al telèfon 93 808 60 75
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El Josep Tolosa i Valls col·labora des de fa 35 anys en l'organització
de la Copa Nadal de Natació, un dels actes amb més tradició dins
de l'agenda nadalenca no només del nostre municipi sinó també de la comarca. Juntament amb l'Enric Argelich, l'Àngel López,
l'Enric Brunet i el Josep Pino són les ànimes d'aquesta travessia, que s'organitza des de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament.
En l'entrevista, el Josep recorda algunes anècdotes i curiositats
d'aquesta activitat.
- La Copa Nadal de Natació ha arribat a la quaranta-cinquena
edició. Vostè n'és un dels impulsors des de gairebé els inicis i
encara continua. Això és tot un record.
- Hi sóc des de 1981, quan vaig entrar a formar part de la junta
del Club Natació de la Pobla de Claramunt, que aleshores era
l'organitzador de l'activitat. La piscina es va inaugurar el 1971
i el 1972, quan va néixer l'entitat, es va fer la travessia. Va començar perquè a Igualada es feia la copa de Nadal d'aigua freda
i es va deixar d'organitzar. Llavors es va agafar el relleu des del
nostre municipi i s'ha anat continuant.
Avui en dia l'activitat s'organitza des de l'Ajuntament, però som
un grup de cinc persones que, des de fa molts anys, donem un
cop de mà. El que hi és des del primer dia és el Josep Pino; els
altres ens vam incorporar més tard. També hi va ser durant uns
anys el Jaume Alegre.
- Com va ser que s'hi va implicar?
- A principi dels anys 80 era el president de l'Associació de Mares
i Pares d'Alumnes (AMPA) de l'escola Maria Borés i els nens i nenes participaven en els jocs escolars. Una de les activitats que
feien era natació i em vaig posar en contacte amb el president
del club del nostre poble, que aleshores era el Santi Broch pare,
perquè em donés un cop de mà i ens deixessin anar a nedar a les
piscines del Molí Nou a Igualada. Un cop vaig plegar de l'AMPA, el
Santi Broch em va proposar entrar al club i vaig acceptar.
- Amb tants anys, recorda alguna edició en especial?
- Una vegada vam haver de trencar amb pic i pala el gel de la
piscina i ho vam aconseguir! Devia ser els anys 90. Una edició va
ploure. Fins ara, però, no s'ha suspès mai.
- Em pot explicar alguna anècdota?
- El 1985 va venir a participar una nedadora, la Montse Gomaris, de Manresa, que va ser campiona d'Espanya. I una curiositat
pot ser que tot i que jo fa tants anys que hi col·laboro, no m'he
tirat en cap ocasió a l'aigua. De fet, dels que col·laborem només
s'atreveix el Josep Pino.
Una altra curiositat és que un any vaig haver de marxar quan la

Poblatans

Josep Tolosa i Valls:
una de les ànimes de
la Copa Nadal de
Natació

El Josep Tolosa és un dels cinc col·laboradors de la competició
esportiva a la piscina municipal

cursa ja havia començat per un tema familiar i quan vaig arribar
a casa va resultar que el meu fill i la meva filla havien guanyat.
El meu fill hi participa des de 1981 i precisament aquell any va
rebre el reconeixement com a nedador més petit.
- Avui en dia costa mantenir una activitat com aquesta durant tants anys i encara més el dia de Nadal, tot i que per a
molta gent s'ha convertit en una tradició. Quin és el secret?
- Hi ha d'haver un grup de persones que es preocupi de tirarla endavant i que hi hagi nedadors i nedadores, no només del
nostre municipi, sinó també d'altres localitats del voltant, que
s'atreveixin a tirar-se a l'aigua freda. N'hi ha molts que hi participen des de fa anys perquè, com has dit, s'ha convertit en una
tradició abans del dinar de Nadal. A més de la cursa es fan altres
activitats paral·leles que també animen la gent a venir, com fer
cagar el tió per als més petits o beure un got de cafè amb llet,
de rom o de xocolata per als nens i nenes.
- A més de l'organització de la Copa Nadal de Natació, vostè va
estar vinculat amb entitats locals i comarcals. Amb quines?
- Entre final dels 70 i principi dels 80 vaig ser president de l'AMPA
de l'escola Maria Borés. Van ser uns anys complicats, amb restriccions en les plantilles de mestres. Aquest fet va ocasionar
diverses mobilitzacions, com tallar la C-244.
Quan vaig deixar l'AMPA vaig entrar a formar part del Club Natació local com a vicepresident. El president era el Santi Broch
pare i també hi havia, els qui recordo, l'Antoni Escudé, el Josep
Ferrer, el Jordi Roig, el Joan Pons i el Paulino Valiente. Organitzàvem diverses activitats, com les 12 i les 24 Hores de Natació, i ens encarregàvem de la gestió de la piscina.
També vaig ser tresorer de l'Igualada Hoquei Club les temporades 1969-1970 i 1970-1971, fins que em vaig casar i vaig venir
a viure a la Pobla de Claramunt. També vaig estar vinculat amb
el Club Natació Igualada i vaig ser, durant quinze anys, àrbitre
del Col·legi Català de Natació.

FE D'ERRADES
En l'entrevista que es va publicar en el butlletí número 81 amb la
mestra Trini Riba i Aguilera, l'última resposta sortia tallada. Reproduïm la pregunta i la resposta i des de la direcció de la publicació demanem disculpes.
- Li queden pocs anys per jubilar-se. Ja té pensat què farà després de tants anys d'estar a les aules?
- Em jubilaré el juny de 2018. Trobaré a faltar el dia a dia amb els
alumnes però tinc pensat suplir la meva vocació professional amb
la dedicació al voluntariat.
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Agenda

ACTIVITATS FEBRER - MARÇ
FIRA DE LA CANDELERA
Organitzen: Regidoria de Cultura i
Mapamundi Produccions

Organitza: Management i Produccions
Col·labora: Ajuntament de la Pobla
de Claramunt

Dijous 2 de febrer
- Missa solemne cantada per la
Schola Cantorum d'Igualada en
honor a la patrona de la Pobla de
Claramunt i benedicció de candeles
Hora: 2/4 de 12 del matí
Lloc: església de Santa Maria
Després de la missa, la Schola Cantorum oferirà una cantada.
- Inauguració de l'exposició
col·lectiva de pintors i pintores
poblatans
Hora: 1 del migdia
Lloc: Sala Municipal d'Exposicions
La mostra es podrà visitar fins al
diumenge 19 de febrer.
- Màgia per a infants amb
l’espectacle “La maleta màgica”
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Teatre Jardí

Diumenge 5 de febrer
- Mercat de productes artesanals i
d'alimentació
Hora: de les 9 a les 2 del migdia
Lloc: nucli antic
- Inflables per als infants
Horari: de les 11 del matí a les 2 del
migdia
Lloc: plaça de l'Ajuntament
- Ballada de sardanes
Hora: 2/4 d'1 del migdia
Lloc: plaça de l'Ajuntament
Organitza: Associació per a l'Oci de
la Gent Gran

Fa anys

Dissabte 4 de febrer
- Espectacle d'humor amb David
Sas“ Indepaciència”
Hora: 8 del vespre
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Preu: 6 €

- Acapte de sang
Dia: dilluns 13 de febrer
Hora: de les 5 de la tarda a 2/4 de 9
del vespre
Lloc: consultori municipal
Organitza: Banc de Sang i Teixits
- Festa i ball de carnestoltes
Dia: diumenge 19 de febrer
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal

Organitza: Associació per a l'Oci de
la gent Gran
- Festa de carnestoltes
Dia: divendres 24 de febrer
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Hora: 12 de la nit
Organitza: Associació Cultural
Barrufet Roig
- Rua i festa de carnestoltes
Dia: dissabte 25 de febrer
Hora: 5 de la tarda
Lloc de sortida: plaça dels Països Catalans
Organitza: Regidoria de Cultura
- Exposició de l'Arxiu Fotogràfic
Municipal
Dies: del 12 al 26 de març
Horari: de dilluns a dissabte, de
2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del
vespre, i diumenge, de les 12 a les
2 del migdia
Lloc: Sala Municipal d'Exposicions
Organitza: Regidoria de Cultura
- Taller solidari Kimo-Kap
Dia: divendres 24 de març
Hora: de 2/4 de 4 a les 7 de la tarda
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Regidoria de Benestar Social

La plaça de mossèn Pere Bosch, coneguda com Els Jardinets (1968)

