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Conveni entre la Generalitat i
l'Ajuntament per a la gestió del
Castell de Claramunt

Editorial
L'objectiu principal del butlletí: informar sobre el poble
La finalitat bàsica d'un mitjà de comunicació és informar.
Aquest també és l'objectiu principal d'aquest butlletí municipal: informar sobre què passa a la Pobla de Claramunt. Des
dels orígens, i com a essència, L'Ajuntament Informa vol ser
una via d'informació amb els poblatans i les poblatanes i una
finestra oberta al poble.
La publicació inclou diferents seccions i de temàtiques diverses. Com és lògic, i com es fa en altres municipis que disposen
d'aquest tipus de publicació, en una gran part de les pàgines
es dóna a conèixer la tasca que es realitza des de l'Ajuntament,
des d'una vessant institucional. Les informacions estan redactades amb rigor periodístic i d'una manera veraç.
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A més d'aquestes notícies, el butlletí recull altres informacions,
com les activitats que s'organitzen des de les entitats locals;
les recomanacions de la bibliotecària sobre lectures i pàgines
web interessants; capítols de la nostra història; articles sobre
temes d'interès, com el que es publica en aquest número sobre el mosquit tigre; l'apartat d'opinió dels grups municipals i
una entrevista amb alguna persona del poble o vinculada amb el
municipi. Per tant, un ampli ventall de temes.
Des de la direcció del butlletí treballem per fer una publicació
de qualitat i diversa. Estem satisfets de la feina que fem, la qual
cosa no vol dir que no es pugui millorar. Per això, estem oberts
a qualsevol proposta o aportació, sempre i quan sigui raonable.
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Opinió

Temps per descansar i relaxar-se
Ja han arribat les esperades vacances d'estiu. Un temps que
s'aprofita per descansar, trencar amb la rutina i relaxar-se.
Des de final de juliol, i sobretot el mes d'agost, la intensitat
del dia a dia baixa i es respira un altre ambient, més tranquil, d'anar fent. Al nostre municipi també fem un parèntesi,
després d'un període, que ja va començar a final de maig, de
molta activitat.
Som un poble viu, actiu i dinàmic. Aquesta afirmació es demostra amb el gran nombre de propostes que s'organitzen,
sobretot durant el juny i el juliol, tant des del teixit associatiu
com des de l'Ajuntament, i adreçades als poblatans i les poblatanes de totes les edats. La Setmana de la Gent Gran, la de
la Joventut, la revetlla de Sant Joan, la Festa Major, l'escola
d'estiu, la programació del Cau Jove, els campus esportius,
els cursets de natació, la festa de fi de curs de l'escola, la
Trobada de Puntaires, l'Anoia Folk, les festes dels barris de
les Garrigues i de les Cases Noves, són només alguns exemples de les activitats que es duen a terme. Com a alcalde, vull
aprofitar aquest escrit per agrair la feina que fan totes les
persones que tiren endavant aquests actes, sobretot les que
ho fan des de les entitats locals perquè hi dediquen hores i
hores i d'una manera desinteressada.
I després del descans estiuenc, la Pobla de Claramunt no
s'atura. Al setembre comencen uns mesos d'intensa activitat. La regidoria de Cultura ja té a punt les Festes Culturals,
un ampli ventall d'actes que s'allargarà fins al novembre. La
regidoria de Benestar Social també posarà en marxa el nou
programa de tallers i cursos de l'Ateneu Gumersind Bisbal,
amb algunes novetats. Des del Cau Jove ja s'està pensant en
la programació de tardor-hivern. I des de les entitats també es continuaran tirant endavant més propostes. Aquesta
energia identifica la Pobla de Claramunt i la seva gent.
I pel que fa als projectes, a final de juliol vam conèixer les
subvencions que ens atorgarà la Diputació de Barcelona per
a aquest mandat. Ens ha concedit uns 380.000 euros, quantitat superior a la que ens pensaven. Per tant, és una molt
bona notícia, ja que podrem tirar endavant les actuacions

que vam presentar, entre les quals hi ha la connexió dels
pàrquings de Sant Galderic i de la Mare de Déu de la Llet i la
millora de l'enllumenat del barri del Xaró, amb un baix cost
per a les arques municipals.
També aprofito aquest espai per comunicar-vos que, abans
de final d'any, és previst que s'executi l'obra del pàrquing del
bloc de pisos del Silvestre, a l'entrada del poble. Una actuació molt esperada pels veïns i que s'acabarà fent realitat.
Ens espera, doncs, un nou curs que es preveu molt intens.
Per tant, aprofiteu aquests dies per carregar piles i per gaudir de l'estiu. BONES VACANCES!
Santi Broch i Miquel
Alcalde
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Cronologia de plens

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 12 DE MAIG DE 2016

tació de l'aigua a Aigua de Rigat.

drològic de la Conca de l'Ebre.

- Es deixa sobre la taula l'aprovació de l'acta

- S'aprova, per unanimitat, la urgència d'una

- S'aprova, amb els vots a favor d'ERC i

de la sessió ordinària del 10 de març.

moció sobre la convocatòria d'una reunió

l'abstenció de CiU, Participa! i Junts per la

- Es dóna compte de les actes de la Junta

oberta sobre la fàbrica de pèl·lets. El text no

Pobla, una moció per a un nou país lliure de

de Govern Local, des de l'1 de març fins al 26

queda aprovat.

corrupció d'estat.

d'abril.

- En el punt de precs i preguntes, des dels

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

- Es dóna compte de les resolucions d'al-

grups municipals de l'oposició es plantegen

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

caldia, des de l'1 de març fins al 29 d'abril.

diverses qüestions, com canviar la senya-

una moció de suport a les entitats del tercer

- S'aprova, per unanimitat, l'elecció del jutge

lització del municipi; reclamar el deute que la

sector social de Catalunya i de rebuig a la

de pau titular, que serà el Jaume Buera.

Generalitat té amb l'Ajuntament; l'elaboració

gestió estatal dels fons procedents del

- S'aprova, provisionalment, amb els vots a

d'un reglament de comunicació o la retirada

0,7 % de l'IRPF.

favor de CiU i en contra de Participa!, Junts

de la pantalla acústica de la llar d'infants. Des

- S'aprova, amb els vots a favor de Participa!

per la Pobla i ERC, la modificació del tipus

de l'equip de govern es responen els diversos

i Junts per la Pobla i l'abstenció de CiU i

de gravamen de l'Impost de Béns Immobles

temes exposats.

ERC, una proposta per què el Consistori

(IBI) de naturalesa urbana per al 2017.

* La Comissió Informativa d'aquest Ple es va

promogui la constitució d'una associació

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

fer el dia 5 de maig.

d'agermanaments amb altres localitats.

Participa! i ERC i l'abstenció de Junts per la

- S'aprova, amb l'abstenció de CiU i els vots a

Pobla, una moció amb motiu del 4 de juny, Dia

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 30 DE MAIG

favor de Participa!, Junts per la Pobla i ERC,

de l'Associacionisme Cultural.

DE 2016

una moció d'adhesió al fòrum estratègia

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

- Es fa el sorteig dels membres de les meses

catalana residu zero.

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

electorals per als comicis al Congrés dels

- S'aprova, per unanimitat, la declaració

una moció sobre la rebaixa de l'IVA en els

Diputats i al Senat del diumenge 26 de juny

d'urgència per donar compte d'unes reso-

productes d'higiene femenina i els bolquers

de 2016.

lucions d'alcaldia i pel calendari de festes

per a infants i adults.

locals per al 2017. Aquest punt s'aprova amb

- S'aprova, amb els vots de CiU, Junts per

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 14 DE JULIOL DE

els vots a favor de CiU, Participa! i ERC i en

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

2016

contra de Junts per la Pobla.

moció per a la defensa de la sobirania del

- S'aproven, per unanimitat, les actes de la

- No s'aprova la urgència d'una moció sobre

Parlament de Catalunya i contra els atacs a

sessió ordinària del 10 de març, la sessió

la creació d'ajuts per contribuir al pagament

les lleis catalanes.

extraordinària del 30 de maig i la sessió

de la matrícula d'estudis universitaris.

- S'aprova, per unanimitat, una moció per a

ordinària del 12 de maig.

- En el punt d'informes i propostes d'al-

la declaració del molí de la Boixera com a Bé

- Es dóna compte de les actes de la Junta de

caldia, l'alcalde, Santi Broch, tracta di-

Cultural d'Interès Local (BCIL).

Govern Local, des del 10 de maig fins al 28

verses qüestions, com la incorporació

- S'aprova, per unanimitat, una moció sobre

de juny.

de la nova aparelladora municipal, l'inici

el projecte d'horts vius.

- Es dóna compte de les resolucions d'alcal-

de la temporada de piscina, les festes

- En l'apartat d'informes i propostes d'al-

dia, des del 2 de maig fins al 30 de juny.

organitzades al municipi o la inspecció

caldia, l'alcalde, Santi Broch, es refereix

- S'aprova, per unanimitat, una moció del

realitzada a la fàbrica de pèl·lets.

a diversos temes, com l'elaboració d'un

món local en defensa de l'acollida de les

- En l'apartat de precs i preguntes, des dels

estudi de la xarxa de clavegueram; l'estudi

persones refugiades.

grups municipals de l'oposició es plantegen

que ha redactat la Generalitat sobre la

- El grup municipal de Junts per la Pobla

diferents temes, com el projecte del camí

ubicació d'una rotonda a l'entrada del

presenta quatre mocions que, un cop

escolar, el manteniment del pont de la

polígon dels Plans d'Arau; la neteja del rec

exposades, les retira.

Boixera o la programació de la Festa Major.

de les Figueres per part d'Aigua de Rigat;

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

Des de l'equip de govern es responen les

la confecció d'una App per comunicar

i ERC i l'abstenció de Participa! i Junts

diverses qüestions exposades.

incidències i informar sobre el municipi, i

per la Pobla, una moció de suport a les

* La Comissió Informativa d'aquest Ple es va

les gestions per a la concessió de l'explo-

mobilitzacions i accions contra el Pla Hi-

fer el dia 7 de juliol.

Judith Cividanes, de 6 anys, i Arnau González, de 5 anys, van ser la pubilla i l'hereu de la
Pobla de Claramunt a FirAnoia, que va arribar a la 63a. edició i que es va fer del 27 al 29
de maig. Aquest darrer dia la parelleta va participar en diferents activitats, com l'ofrena
d'una cistella amb fruites i verdures a l'església de Santa Maria. La Judith i l'Arnau van
estar acompanyats pels seus familiars i per l'alcalde, Santi Broch.
Els poblatans Héctor Jiménez, Sancho Zamora i Álex Rodríguez van aconseguir primers
llocs en el XI Campionat d'Espanya de Nihon Tai Jitsu / Tai Jitsu, de karate, en diferents
categories i modalitats. El torneig es va disputar el cap de setmana del 9 i 10 de juliol a
Catarroja (València). Felicitats a aquests joves karateques.
Héctor Jiménez
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El Departament de Cultura, a través de
l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, i l'Ajuntament van signar, el dimecres
15 de juny, un conveni que regula la gestió compartida del Castell de Claramunt,
titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal de coordinar i millorar-ne la
gestió. El document el va signar el director de l'agència, Àlex Susanna, i l'alcalde,
Santi Broch, en el marc de la Sala Gran
del castell.
En concret, l'acord articula mesures
relatives al manteniment, rehabilitació
i conservació del monument. També
s'inclou l'assessorament i el suport tècnic i museogràfic de l'Agència Catalana
del Patrimoni Cultural a l'administració
local per tal de millorar l'ús públic del
castell, i, molt especialment, en els
programes de difusió, atenció al visitant, activitats escolars i culturals
i de promoció de la fortalesa. Alguns
dels aspectes previstos en l'acord són
l'ampliació d'ofertes als visitants, nous
projectes pedagògics destinats a la comunitat educativa i al públic familiar, la

dinamització conjunta i el foment del turisme cultural de totes les activitats que
es portin a terme a la fortalesa.
Per a les dues institucions, aquest
conveni és el resultat d'un procés de
col·laboració que es manté des de 1996
amb l'objectiu d'adoptar un model de
gestió de proximitat que permeti fer
una gestió més eficient dels recursos,
dinamitzi el territori i permeti desenvolupar estratègies conjuntes de turisme
cultural. La voluntat de les dues administracions és augmentar el nombre de
visitants i impulsar accions que contribueixin a la preservació i divulgació
d'aquest patrimoni monumental.
L'alcalde, Santi Broch, va explicar que
amb aquest acord s'estableix que la
Generalitat assumeix la conservació de l'espai i l'Ajuntament es fa càrrec del personal d'atenció al visitant.
L'administració local també pot continuar organitzant activitats, com ja fa,
per promoure el monument.
El director de l'agència, Àlex Susanna,
va afirmar que el govern català agafa el

Recull de notícies

El departament de Cultura i l'Ajuntament
signen un conveni per a la gestió del castell

Moment de la signatura del conveni a la Sala Gran del castell

compromís d'engegar, a partir de 2017,
accions de promoció "per posar al mapa
el Castell de Claramunt, que és un dels
més ben preservats de Catalunya" i
donar-li un nou rellançament.
Abans de signar el conveni a la fortalesa, Àlex Susanna va signar el Llibre
d'Honor de l'Ajuntament. A l'acte hi van
assistir la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del departament de Cultura, M. Àngels Blasco, i
regidors del Consistori.

Nova temporada de la piscina municipal
La piscina municipal va obrir la temporada 2016 el diumenge 12 de juny.
L'equipament estarà obert fins al diumenge 11 de setembre i l'horari, que ja
es va ampliar l'any passat, és de les 11
del matí fins a les 8 del vespre.
Fins a final de juliol s'havien fet uns 360
abonaments, que poden ser individuals
o familiars i els preus depenen de si
s'està o no empadronat al municipi. Els
imports es mantenen de les darreres
temporades. Els abonaments es poden
fer a la segona planta de les oficines
municipals, de dilluns a divendres, de les
8 del matí a les 3 del migdia.
Cursets de natació
Una setantena de nens i nenes van
participar, del 27 de juny al 22 de juliol,

Nens i nenes, amb els monitors i monitores que van participar als cursets de natació

als cursets de natació, organitzats per
la regidoria d'Esports de l'Ajuntament.
La final va tenir lloc el divendres 22 de
juliol a la tarda.
Aquest dia era previst, com en altres
edicions, que els joves nedadors, d'entre
3 i 12 anys, fessin una demostració
del que havien après. La pluja, però, ho
va impedir. El que sí que es va fer, sota

d'una carpa, va ser el lliurament de diplomes i medalles, que va anar a càrrec
de l'alcalde, Santi Broch, i del regidor
d'Esports, Juan Carlos Pérez. També es
va obsequiar la quitxalla amb un berenar
i una bossa de llaminadures.
En aquesta edició, els monitors dels
cursets van ser: Laura Xaus, Lídia Piernas, Gerard Gual i Marc Tolosa.

JUNY - AGOST
2016

L’AJUNTAMENT
INFORMA

5

Recull de Notícies

S'aplicarà un tipus de gravamen del 0,460 % en
l'IBI del 2017 per compensar l'errada d'enguany
L'Ajuntament aplicarà un tipus de gravamen del 0,460 % en l'Impost de Béns
Immobles (IBI) per al 2017. D'aquesta
manera es compensarà l'errada de càlcul
que s'ha produït en l'impost d'aquest any,
que ha suposat un increment de les quotes enlloc de la reducció del 10 % que es
va anunciar.
Aquest tema es va tractar en el Ple ordinari
del dijous 12 de maig. El punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU i en contra
de Participa!, Junts per la Pobla i ERC. En
la part expositiva de l'acord, s'explica que
l'increment en l'impost d'enguany ha estat
a causa d'una errada en l'aplicació de la
fórmula de càlcul de la base liquidable que
ha ocasionat un increment enlloc d'una rebaixa d'un 10 % com es preveia.
Tal i com s'especifica, i com es va dir en
la reunió informativa del 6 de maig, el tribut es merita a 1 de gener i, per tant, no
existeix la possibilitat de modificar-lo amb
efectes retroactius i retornar els diners als
contribuents durant l'exercici 2016. Com

Un dels moments del ple ordinari que es va fer el mes de maig

a conseqüència, l'única solució que s'ha
trobat és compensar l'increment d'aquest
any cobrant menys l'any vinent.
Segons es recull en el text, "es considera
necessari adoptar aquest acord en aquest
moment perquè es vegi, de manera clara,
que la voluntat de l'Ajuntament és rescabalar els contribuents dels imports que
se'ls han cobrat de més, per les vies legals,
a la major brevetat possible".
Reconèixer l'error i donar la cara
Davant la petició de dimissió del regidor
d'Hisenda per part de l'oposició, Josep
Aloy, responsable de l'àrea, va afirmar que

"el més fàcil per a mi hauria estat dimitir
però des de l'equip de govern hem cregut
que el que calia fer era reconèixer l'error
i donar la cara, com hem fet. Vam trigar
uns dies a informar el poble perquè estàvem buscant la solució per retornar els
diners, i no ha estat gens fàcil".
Aloy va dir que "qui enganya al poble són
vostès - en referència a l'oposició- perquè, tot i el que diuen, saben que els diners no es poden tornar aquest any". Des
de l'equip de govern es va voler deixar ben
clar, de nou i com ja es va manifestar el dia
de la reunió informativa, que la voluntat
era baixar l'IBI i no pujar-lo.

El Ple aprova les festes locals per al 2017
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L'Ajuntament va aprovar, en el Ple ordinari del dijous 14 de juliol, el calendari
de festes locals per al 2017. En aquesta
sessió també es van debatre mocions
sobre qüestions d'àmbit general i local,
l'alcalde va informar sobre diferents
temes i des dels grups municipals de
l'oposició es van plantejar diverses preguntes i temàtiques.
Els dos dies de festes locals per a l'any vinent seran el dijous 2 de febrer, amb motiu

de la Fira de la Candelera, i el dilluns 3 de
juliol, per la Festa Major. El punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU, Participa! i
ERC i en contra de Junts per la Pobla.
En aquesta sessió també es van tractar
diverses mocions. Una, va ser en defensa de l'acollida de les persones refugiades, que es va aprovar per unanimitat.
Una altra, va ser de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic
de la Conca de l'Ebre, que va rebre els

vots a favor de CiU i d'ERC i l'abstenció
de Participa! i Junts per la Pobla.
Una altra de les mocions que es va debatre
en aquest Ple va ser per que el Consistori
promogui la constitució d'una associació
d'agermanaments amb altres localitats.
Participa! i Junts per la Pobla van votar a
favor d'aquesta proposta i CiU i ERC es van
abstenir. Per part de Junts per la Pobla es
van presentar quatre mocions d'àmbit general que un cop exposades es van retirar.

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) va guanyar les eleccions
generals del 26 de juny al nostre municipi, amb 240 vots. D'un cens de
1.649 electors, van anar a votar 1.100
persones, un 66,71 %. Com a novetat,
cal dir que en aquests comicis el lo-

cal electoral va ser el Teatre Jardí, i no
la Sala Municipal d'Exposicions, com fins
ara, i que es va passar de dues a tres
meses.
El segon partit més votat va ser En
Comú Podem, amb 233 vots, i el tercer
ERC, amb 220 vots. Els resultats obtin-

guts per la resta de formacions polítiques van ser: PSC, 163 vots; PP, 106
vots; Ciutadans, 89; Partit Animalista contra el Maltractament Animal
(PACMA), 22 vots, i Recortes CeroGrupo Verde, 3 vots. En blanc, n'hi va
haver 9 i nuls, 15.
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Parlament de l'alcalde durant el dinar de germanor, al Mas dels Vivencs

La dissetena edició de la Setmana de
la Gent Gran, organitzada per la regidoria de Benestar Social, es va cloure,
el diumenge 5 de juny, amb un dinar de
germanor que va aplegar més de 220
poblatans. Des del dilluns 30 de maig i
durant tota la setmana, les persones
de la tercera edat van poder gaudir d'un
ampli ventall d'activitats, com el Juguem Plegats, una excursió a Palafrugell i Platja d'Aro o un bingo.
Al final de l'àpat, que enguany, i com a
novetat, es va fer al restaurant Mas dels
Vivencs, es va homenatjar l'àvia i l'avi
més gran del municipi, que van ser la
Rosa Valls, de 101 anys, i el Ramon Cervelló, de 93 anys, que no va poder assistir a l'acte. Com a obsequi se'ls va lliurar
un cub de vidre del Castell de Claramunt
i un ram de flors.
També es va fer un reconeixement als
poblatans i les poblatanes nascuts entre els anys 1936 i 1938, que eren trenta-set, vint-i-vuit dels quals van assistir
a la celebració. Se'ls va fer el lliurament
d'una ceràmica amb una reproducció de

La biblioteca mossèn Cinto Verdaguer va
acollir, del 8 al 17 de juny, una convenció
de bruixes en homenatge al centenari del
naixement de l'escriptor Roald Dahl. Els
personatges estaven inspirats en el llibre
Les bruixes de l'autor britànic.
En aquesta iniciativa hi van participar set
biblioteques i 18 escoles de la comarca,
entre les quals hi havia l'escola Maria
Borés. La convenció era una exposició

l'església de Santa Maria. El lliurament
d'obsequis va anar a càrrec de l'alcalde,
Santi Broch; de la diputada al Parlament
de Catalunya Maria Senserrich; de la regidora de Benestar Social, Carme Vallès,
i del president de l'Associació per a l'Oci
de la Gent Gran, José Herrera.
Després dels reconeixements, hi va haver el torn de parlaments, que van anar
a càrrec de la regidora, la diputada i
l'alcalde. La festa es va acabar amb un
ball a càrrec del duet Bartomeu i Sheila.
Més propostes de la
XVII Setmana de la Gent Gran
La XVII Setmana de la Gent Gran es va
obrir el dilluns 30 de maig amb la proposta del Juguem Plegats. Com en altres edicions, una bona colla de nens i
nenes van participar en les activitats
que es van fer al parc de Sant Galderic. A
la quitxalla els feien trenes, els pintaven
la cara, podien fer un iman per a la nevera amb agulles d'estendre la roba, un
dibuix o bé jugar amb un joc que es deia
"Juguem amb energia".

itinerant de bruixes elaborades amb diversos materials pels alumnes, pares i
professors dels centres educatius participants, a proposta del Centre de Recursos Pedagògics de l'Anoia.
A més de la Pobla de Claramunt, la mostra es va poder veure a les biblioteques
d'Igualada, Santa Margarida de Montbui,
Vilanova del Camí, Capellades, Masquefa,
Piera i al Bibliobús Montserrat.

També hi va haver una ballada de sardanes i els assistents a la festa van poder
berenar pa amb xocolata, sucs i aigua.
Els nens van rebre com a obsequi una
bossa de llaminadures. El Juguem Plegats va comptar amb la col·laboració
d'una quinzena de voluntaris i de l'AMPA
i l'escola Maria Borés.
El dimecres 1 de juny més d'una vuitantena de persones van gaudir d'una
excursió a Palafrugell i Platja d'Aro. La
sortida va incloure una visita guiada al
Museu del Suro, que va ser molt interessant, i després es va anar a dinar en un
hotel de Platja d'Aro, localitat on es va
disposar de temps lliure per anar a passejar.
El dijous 2 de juny el grup A Vives Veus
va fer ballar la gent que es va aplegar a
l'Ateneu Gumersind Bisbal. I el divendres
3 de juny al Teatre Jardí, una norantena de persones van participar al bingo.
Els guanyadors van ser: Amparo Pérez,
Anna M. Camps, Encarnación Carrión,
Leonor García i Rosa Compte, que se'n
va endur el pernil. Els obsequis eren cedits per l'Associació per a l'Oci de la Gent
Gran, entitat organitzadora de l'acte. A
més de jugar, els assistents van berenar.
El dissabte 4 de juny a l'Ateneu, un centenar de persones van passar una tarda
entretinguda i divertida amb l'humor de
Mayte Carreras i els balls que van oferir el grup Aloha Polynesia, que actua a
Port Aventura. El diumenge 5 de juny, a
més del dinar de germanor, es va oficiar,
a l'església de Santa Maria, una missa
solemne en homenatge a la gent gran.

Recull de Notícies

Un dinar de germanor amb més de 220 poblatans
clou una reeixida XVII Setmana de la Gent Gran

Els alumnes de cinquè i sisè de l'escola
poblatana van visitar la convenció de
bruixes el dimecres 15 de juny al matí
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XVI Trobada de Puntaires i exposició de
manualitats i puntes al coixí
El diumenge 12 de juny el nostre poble
va acollir la setzena Trobada de Puntaires, a la qual van participar unes 150
puntaires. En el marc d'aquesta activitat, el mateix dia es va inaugurar,
a la Sala Municipal d'Exposicions, una
mostra dels treballs de les alumnes de
manualitats i puntes al coixí.
Les puntaires que van participar a la
trobada, organitzada per l'associació
poblatana i per la regidoria de Cultura,
procedien de diferents localitats catalanes. L'activitat es va fer, al matí, a la
plaça de l'Església i al carrer Major.
Al migdia es van sortejar diversos regals, cedits per l'entitat organitzadora,
i, a continuació, es van fer diferents reconeixements. Es va fer un reconeixement al puntaire més jove de la troba-

da, que va ser el Dídac Martí, de 6 anys,
de Verdú. El regal li va lliurar la regidora de Benestar Social, Carme Vallès. A
continuació, es va obsequiar la puntaire
més gran de fora, que va ser l'Antònia
Queralt, de 86 anys, també de Verdú, i
el regal li va lliurar la regidora de Cultura, Esther Touriñán. I per finalitzar, es
va fer un reconeixement a la puntaire
més gran de la Pobla de Claramunt, que
va ser la Rosa Valls, de 87 anys. El present li va lliurar l'alcalde, Santi Broch.
L'exposició de manualitats i puntes al
coixí la va inaugurar l'alcalde i es va
poder visitar del 12 al 26 de juny. Els
treballs exposats els van elaborar les
alumnes dels tallers de puntes al coixí i
de manualitats.
El visitant podia contemplar diverses

peces elaborades de manera artesanal.
Les conegudes fofuchas, joiers, làmpades, ampolles decorades convertides en un gerro, teules convertides en
un penjador o quadres confeccionats
amb puntes de coixí, bé sigui un mocador o un vano, són alguns dels tresors
que es van poder descobrir en aquesta
col·lecció, organitzada per la regidoria
de Cultura.

Els veïns de les Garrigues van viure, del
divendres 8 al diumenge 10 de juliol, la
festa del barri. Durant aquests tres dies,
des de l'associació veïnal es van organitzar diverses propostes festives en
què grans i petits s'ho van passar d'allò
més bé. La festa va comptar amb el suport de l'Ajuntament.

Els actes es van obrir el divendres al
vespre amb un sopar popular entre veïns
en què cadascú es va portar el menjar de
casa. Hi van assistir unes 170 persones,
que després van poder ballar al ritme del
músic Fernando de Màxim.
El dissabte al matí, els petits, i alguns de
no tan petits, van gaudir d'uns inflables
refrescants i d'un circuit de cars. També es van poder remullar amb un bany
d'escuma. A la tarda es va jugar un torneig
de petanca, que va arribar a la novena edició, i la final es va fer el diumenge al matí.
El dissabte a la nit, unes 350 persones
van assistir al sopar popular, que va
consistir en pa amb botifarra, formatge
i un refresc. Aquesta va ser una de les

activitats que va tenir més participació
de la festa. Després del sopar, el duet
Bartomeu i Sheila va fer sortir la gent a
la pista de ball.
El diumenge al matí petits i grans van
disputar la novena edició del torneig
de futbol. I al migdia una norantena de
persones van assistir a la paella. La festa es va tancar amb un bingo en què es
van sortejar diversos regals, obsequi de
l'associació de veïns.
En diferents dels actes que es van portar
a terme es va comptar amb l'assistència
de l'alcalde, Santi Broch, i de regidors del
Consistori. Les activitats es van fer al
voltant del parc del barri, situat al carrer
de Girona.

El barri de les Cases Noves va viure, el dissabte 23 de juliol, la revetlla de Sant Jaume, una activitat que va arribar a la vint-iquatrena edició. Es va fer un sopar, al qual
van participar 180 persones, i un ball amb
el grup A Vives Veus.
La festa es tira endavant gràcies a la feina
i la il·lusió dels veïns, que decoren el carrer
de Pare Anton Soteras per a l'ocasió, amb
tires de colors i llums, com les que es feien
fa anys. Quan faltava poc per 2/4 de 10
del vespre, la gent va començar a arribar

per sopar. El menjar el va servir el càtering
Miq Mac, de Balaguer. A l'hora del cafè,
l'Associació de Veïns va fer un homenatge
a l'àvia més gran del poble, la Rosa Valls,
de 101 anys, que resideix al barri. El cantant del grup A Vives Veus li va dedicar la
coneguda cançó Rosó. Tot seguit, van començar a sonar els primers ritmes del ball.
A la mitja part, es va fer el sorteig d'una
quarantena de regals, cedits per empreses i establiments locals i l'Ajuntament.
Després es va repartir coca i mosca-

Inflables refrescants per a la quitxalla
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Inauguració de l'exposició de manualitats i puntes al coixí

El sopar el va servir un càtering de Balaguer

tell per a tots els assistents. La festa va
comptar amb l'assistència de l'alcalde,
Santi Broch, i de diversos regidors del
Consistori. L'activitat va comptar amb el
suport de l'Ajuntament.

Alumnes, professors i pares de l'escola
Maria Borés van acomiadar, el dissabte 18
de juny, el curs 2015-2016. Una representació dels nens i nenes i un sopar, en què hi
van participar unes 400 persones, van ser
els actes més destacats d'aquesta festa,
organitzada per l'escola i l'Associació de
Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) del centre, amb la col·laboració de l'Ajuntament.
Tot i que a primera hora de la tarda el
temps no era gaire segur, es van poder
fer totes les activitats previstes al pati
del centre. Cap a les 7 de la tarda, els 207
alumnes van oferir una actuació. Cada
curs va interpretar una coreografia: "Els
Barrufets, l'inspector Gadget, Heidi i un
llop", educació infantil; "Un mar de pirates", primer; "El despertar de la granja", segon; "Superhéroes", tercer A; "De
vacances", tercer B; "Paraules", quart;
"Show talent", cinquè, i "Sax", sisè.

Representació dels alumnes de primer

Després de la representació, es va fer el
comiat dels estudiants de sisè. Se'ls va
lliurar una orla de la seva promoció i els
pares els van obsequiar amb una samarreta en què hi havia els noms de tots els
alumnes. A continuació, els nens i nenes
de sisè van llegir uns versos, escrits per
ells mateixos, per recordar el temps passat a l'escola i van obsequiar els mestres
amb una flor. Al gimnàs del centre es va
projectar un muntatge audiovisual, ela-

borat pels professors, del pas dels alumnes de sisè des de P3 fins al darrer curs
de primària. Aquest va ser un dels moments més emotius de la festa.
A partir de les 9 del vespre, l'AMPA va
organitzar un sopar de sarró. Mentre se
sopava, els nens i nenes van poder gaudir
d'uns inflables, un circuit de cars i un de
balance bike. L'associació va fer un sorteig de regals i va obsequiar els alumnes
amb una ampolla d'aigua, un gelat i una
carmanyola per posar l'entrepà. La festa
va finalitzar cap a les 12 de la nit.
El darrer dia del curs 2015-2016, el dimarts 21 de juny, al matí, els nens i nenes
van poder gaudir d'uns inflables i d'uns
jocs gegants. També es va fer la Festa
dels Colors, que va consistir a utilitzar
pigments naturals de colors que es van
llançar a l'aire mentre els alumnes ballaven al ritme de la música.

Recull de Notícies

Alumnes, professors i pares de l'escola Maria
Borés acomiaden el curs amb una fest

Un espectacle del conegut Pep Bou tanca la Setmana de l'Eix del col·legi
Un espectacle de bombolles del conegut
artista Pep Bou va tancar, el divendres
27 de maig a l'Ateneu, la Setmana de l'Eix
de l'escola Maria Borés. Les jornades es
van fer del 23 al 27 de maig i es van dedicar a l'aigua, amb el títol "Ens mullem!".
Durant els cinc dies, els alumnes van participar en diverses activitats relacionades amb el món de l'aigua, algunes adaptades a cada cicle i d'altres en què hi van

La fàbrica de cal Vich va ser la temàtica que
es va tractar en la primera sessió del Portal
de la Memòria, una iniciativa del grup municipal Participa! que es va organitzar conjuntament amb l'Ajuntament. L'activitat va
tenir lloc el divendres 20 de maig al Teatre
Jardí i va comptar amb la participació de
diversos extreballadors i extreballadores
d'aquesta indústria, que va estar en funcionament entre el 1902 i el 1975.
La tertúlia va ser moderada per l'antropòleg Jep Rabell i els poblatans i les

participar tots els estudiants. Algunes de
les propostes van ser: l'explicació de la
composició d'una gota d'aigua; un estudi
sobre l'estat ecològic del riu Anoia, a càrrec de Medi Viu; l'elaboració d'una gota
d'aigua amb cartró o cartolina; un taller
de bombolles, un de construcció d'un
aqüífer o una gimcana aquàtica.
Al vestíbul del centre educatiu es va
poder veure una exposició fotogràfica,

oberta a les famílies dels alumnes, relacionada amb el tema de l'aigua i els
seus usos. La setmana es va tancar amb
una espectacular actuació de Pep Bou,
que va comptar amb la col·laboració de
l'Ajuntament. El conegut artista va demostrar que és un geni fent bombolles i
els nens van quedar meravellats amb el
seu espectacle en què es va barrejar el
sabó, el fum i les llums de colors.

poblatanes que van explicar la seva experiència a la fàbrica van ser: Pepita Soteras, Teresa Marcual, Jaume Mercader,
Montserrat Ulldemolins, Maria Soteras i
Leonor García.
El projecte del Portal de la Memòria té
com a finalitat recollir i conservar, a través de mitjans d'enregistrament audiovisual digitals, el patrimoni històric i
cultural que es troba en les experiències
viscudes i en els records de les persones
que viuen al municipi.
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El reportatge
Sardanes amb la cobla Contemporània, a la plaça de l'Ajuntament

Mesos d'intensa activitat festiva
La Setmana de la Joventut, la Festa Major
i l'Anoia Folk són tres de les propostes
destacades en el programa festiu

Des de final de maig i durant els mesos de juny i juliol, la Pobla de Claramunt bull d'activitats festives, com es recull en
les pàgines d'aquest butlletí. La Setmana de la Gent Gran, la
Trobada de Puntaires, la festa de fi de curs de l'escola, la revetlla de Sant Joan o les festes dels barris són algunes de les
propostes que s'organitzen des de l'Ajuntament i des de les
entitats locals.
Tres de les activitats destacades dins del calendari festiu
són: la Setmana de la Joventut, que enguany va arribar a la
catorzena edició, la Festa Major i el festival de música d'arrel
tradicional Anoia Folk, que des de fa anys té lloc en el marc
incomparable del Castell de Claramunt.
Una Setmana de la Joventut molt participativa
Del 15 al 19 de juny, el Barrufet Roig va organitzar la Setmana de la Joventut. La programació va comptar amb la
col·laboració de l'Ajuntament i d'AR-Manel López.
Els actes es van obrir el dimecres 15 de juny amb un campionat de voleibol, que es va disputar a la tarda al parc de Sant
Galderic. Hi van participar vuit equips. El dijous 16 de juny al
camp de futbol del Pas Blau es va jugar un torneig de bubble
football, una de les novetats d'aquesta edició i que no només
va ser un èxit de participants sinó també de públic. En aquest
campionat, que consisteix en un partit de futbol en què els
jugadors van recoberts amb unes bombolles de plàstic, hi van
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participar onze equips.
I aquest mateix dia, a la nit, a la piscina municipal, una setantena de persones van assistir a l'activitat micro obert. Uns
quants joves es van animar a pujar a l'escenari per cantar, tocar la guitarra o explicar un acudit. Va ser una vetllada divertida i agradable.
El divendres 17 de juny, al vespre, va tenir lloc un dels actes
que ja s'ha convertit en una tradició d'aquesta setmana, el Correbars, que va estar animat per la música de batucada dels
Batinkat. Un bon grup de joves van recórrer diversos bars del
municipi.
I a la nit, el parc de Sant Galderic va ser l'escenari d'una de les
propostes estrella de les jornades juvenils: el concert amb els
grups Veslatxuclant, Hotel Cochambre i Insershow. Tot i que
van caure quatre gotes, la festa es va poder tirar endavant i el
recinte es va omplir de gent de totes les edats.
El dissabte 18 de juny, a la tarda, la plaça dels Països Catalans va acollir una altra de les noves activitats d'enguany. Una
quinzena de joves va participar a la pujada de caixes, que consistia en anar col·locant caixes de cervesa i aguantar-s'hi a
sobre. Aquest mateix dia i en aquesta mateixa plaça, unes 150
persones van assistir al concert amb els grups Anything, Herencia de Baco, King Fieras i Biruji.
El darrer dia de la Setmana de la Joventut, el diumenge 19
de juny, es va tancar amb un dinar. Unes 130 persones es van
aplegar a la plaça dels Països Catalans per gaudir d'una paella
d'arròs. A continuació, es va fer un bingo. Els regals que es van
donar van ser cedits per empreses i establiments locals i per la
mateixa entitat organitzadora. Es van recaptar 192 € que es
destinaran a una iniciativa solidària local. I aquesta catorzena
edició es va cloure amb un monòleg, un acte que també era
una novetat d'aquest any i que va anar a càrrec de David Sas.

Torneig de bubble football, per la Setmana de la Joventut

Unes 150 persones van assistir, a la plaça dels Països Catalans, a aquesta activitat.
Jornades de Festa Major
Del 30 de juny al 4 de juliol, el nostre municipi va viure cinc dies
intensos de Festa Major: La regidoria de Cultura i Festes va ser
l'encarregada de tirar endavant aquesta programació, que va
incloure activitats per a totes les edats i gustos.
Com en anys anteriors, la cantada d'havaneres va ser un èxit
de públic. Unes 250 persones es van aplegar a la plaça dels
Països Catalans, el dijous 30 de juny al vespre, per escoltar el
grup Port Vell. A la mitja part, els assistents van poder beure
un got de rom cremat.
Un altre dels actes destacats de la Festa Major va ser el sopar
popular, que es va fer el dissabte 2 de juliol a la plaça dels Països Catalans. Més de 300 persones van assistir a aquest àpat.
Mentre se servia el cafè, es va poder gaudir d'una exhibició de
balls de saló a càrrec dels professors Ino Arnau i Judith Clavero. Després del sopar, l'orquestra Swing Latino va fer ballar
gent de totes les edats i per acabar la nit, el DJ Àlex va animar
a sortir a la pista de ball els qui encara resistien.
L'espectacle amb el conegut Peyu, el diumenge 3 de juliol
al vespre, va ser un altre dels plats forts de la Festa Major
d'enguany. Unes 250 persones es van aplegar a la plaça dels
Països Catalans per passar una bona estona i no parar de riure amb aquest humorista català que va portar a l'escenari el
muntatge "Planeta i - Neptú".
Dins de la programació festiva, es van organitzar diverses
propostes per a la quitxalla. Enguany aquestes activitats eren
diferents a les d'anys anteriors. El diumenge 3 de juliol a la tarda, el passeig de Lluís Companys es va omplir de jocs de fusta
gegants i, com en altres ocasions, la festa de l'escuma va ser
tot un èxit de participació.
El dilluns 4 de juliol també va estar dedicat als més menuts. Els
nens i nenes van gaudir, i de valent, amb els inflables terrestres
i refrescants que es van col·locar a la plaça dels Països Catalans i amb un circuit de bicicletes de balance bike. Els infants i
els pares també van poder berenar xocolata amb xurros.
A més de totes aquestes propostes, i en una vessant més
cultural, el dissabte 2 de juliol a la tarda a la Sala Municipal d'Exposicions, l'alcalde, Santi Broch, va inaugurar una
col·lecció de segells de l'Antoni Jové. Era una mostra de gran
valor que es va poder veure fins al 17 de juliol.
Els joves també van poder gaudir de la festa amb el concert a
càrrec dels grups Tapeo Sound System i Séptimo A, el divendres 1 de juliol al parc de Sant Galderic. El dissabte 2 de juliol a

El reportatge

la tarda, la cercavila va omplir alguns dels carrers del poble. Hi
van participar els gegants i els capgrossos del Bruc, de la Pobla de la Claramunt i un gegant particular que portava un nen,
procedent del barri del Xaró, i que va ser l'atracció de la festa.
Una de les novetats en la programació d'aquest any va ser la
jornada de portes obertes, el diumenge 3 de juliol, al camp de
futbol del Pas Blau i la disputa del Trofeu de Festa Major entre
els equips amateurs del CE Carme i del CF Pobla, que es acabar
imposant en la tanda de penals. El lliurament de les copes va
anar a càrrec del regidor d'Esports, Juan Carlos Pérez, i del
president del CF Pobla, Zorion Llaguno.
Una altra de les novetats d'enguany, i que va ser un èxit, va ser
la ballada de sardanes amb la cobla Contemporània, el diumenge 3 de juliol al migdia a la plaça de l'Ajuntament, després
de la celebració de la missa solemne, cantada per la coral poblatana La Lira, que també va oferir un breu concert. Una altra
de les activitats que es van fer va ser la representació de l'obra
"Amb pilotes", el divendres 1 de juliol al vespre a l'Ateneu, a
càrrec del grup Quadrat Màgic d'Igualada.
Anoia Folk: tres concerts i una exposició
El dissabte 16 de juliol, al vespre, la música i l'art van tenir
cabuda al Castell de Claramunt. L'Associació Cultural La Llobreia va organitzar una nova edició de l'Anoia Folk. El festival
va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament, la Diputació
de Barcelona i diverses empreses i establiments.
Unes 380 persones van assistir a aquesta activitat cultural, que
es va obrir amb la inauguració d'una exposició de quadres de
gran format de l'artista i escenògraf del Teatre Nacional de Catalunya, Xavier Saló. La col·lecció, que porta per títol "17 colors"
es podrà visitar, a la Sala Gran, fins al diumenge 21 d'agost.
Després de la inauguració, el primer dels concerts estava dedicat a tots els públics. La Mireia Zamora i el Toni Xuclà van
captivar els nens i el públic familiar que els va acompanyar.
Amb una guitarra plena de cançons, ganes de cantar i una maleta màgica amb molta poesia.
Joan Rovira va ser descobert per un públic entregat que va
interactuar amb el cantautor de Camarles (Baix Ebre), l'artista
revelació dels premis Enderrok 2016 per votació popular. Després de la seva època de músic de carrer, Rovira va sorprendre
el públic amb les cançons de Peix sense Espina (Satélite K), el
seu disc debut.
La cloenda del festival va anar a càrrec de l'incombustible Miquel del Roig, trobador contemporani. Aquest recital que va
estar marcat per les cançons de denúncia i les peces populars
que tothom coneix, canta i que han esdevingut himnes.

Actuació de la Mireia Zamora i el Toni Xuclà, al Castell de Claramunt
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Més de 140 nens participen a l'Escola d'Estiu i
al Casalet

Els nens van fer diverses activitats relacionades amb
els pirates, que va ser l'eix d'animació

Més de 140 nens i nenes van participar a
l'Escola d'Estiu i al Casalet, organitzats
per l'Ajuntament. A la primera activitat,
que portava per nom "Fes esport, juga
i diverteix-te", s'hi van inscriure més de
130 nens, d'entre 3 i 12 anys, i a la segona, una quinzena, d'entre 0 i 2 anys.
L'Escola d'Estiu, organitzada per la regi-

doria d'Infància, es va fer del 27 de juny
al 29 de juliol. Hi va haver tretze monitors
més la coordinadora i la majoria de les
activitats es van fer a les instal·lacions
de l'escola Maria Borés. L'eix d'animació
van ser els pirates. Durant les jornades,
la quitxalla va participar en diferents
propostes, com tallers, sortides amb bicicleta, excursions, curses d'orientació, i
els dilluns, dimecres i divendres, els nens
van remullar-se a la piscina municipal.
Com a dies destacats hi va haver el dimarts 19 de juliol, en què es va fer una festa holi; el dijous 21 de juliol, en què els nens
van passar la nit a l'escola, i el darrer dia, el
divendres 29 de juliol, que es va fer la festa

de l'aigua. Les activitats de l'escola d'estiu
es reprendran el dilluns 29 d'agost i fins al
divendres 9 de setembre.
El Casalet, organitzat per la regidoria
d'Educació, es va fer del 18 al 29 de juliol
a la Llar d'Infants Municipal Sol Solet. Hi
va haver dues monitores. La quitxalla va
gaudir de diferents propostes, com jocs,
danses, experimentació o remullades.
Aquesta iniciativa ja era la segona vegada
que s'organitzava, vist la bona acollida que
va tenir la primera edició i que es va fer per
les vacances de Setmana Santa.
Els pares van poder seguir les activitats
que van fer els seus fills a l'Escola d'Estiu
i al Casalet a través del Facebook.

Propostes refrescants per al jovent poblatà

Taller de còctels

La regidoria de Joventut, a través del Cau
Jove, ha organitzat el mes de juliol diverses propostes refrescants per al jovent
del nostre municipi. Tallers sobre diverses temàtiques, una sessió de cinema a
la fresca o una festa hippy són algunes de
les activitats que s'han portat a terme.

Els tallers de cuina fresca es van fer els
dimarts a la tarda. Se'n va fer un de còctels, que, com en anys anteriors, va ser
tot un èxit. Hi van participar una trentena de nois i noies que van poder fer i
provar diverses d'aquestes begudes,
com el San Francisco, el Mojito, el Mojito
de fruites del bosc i el Lima Long. Al taller de gelats hi van assistir una vintena
de joves i al de brotxetes de fruita amb
xocolata, una trentena.
També es va fer una sessió d'estampació
de samarretes, el dijous 21 de juliol, en
què els joves participants van poder
estampar les samarretes amb diversos materials i al seu gust. I un taller de

polseres i trenes de fil, que es va fer les
tardes de juliol, i en què hi van participar
una vintena de nois i noies.
El divendres 15 de juliol al parc de Sant
Galderic es va fer un sopar de carmanyola i una sessió de cinema a la fresca
amb la projecció de pel·lícula El corredor del laberinto: las pruebas del
director We Ball. A l'activitat hi van assistir una vintena de persones, entre
joves i adults.
Les propostes estiuenques es van tancar, el divendres 29 de juliol al local juvenil, amb una festa Flower Power. Els participants van anar disfressats de hippies
i s'ho van passar d'allò més bé.

Uns 300 poblatans i poblatanes van gaudir, el dijous 23 de juny, de la revetlla de
Sant Joan, organitzada per l'Associació Cultural La Llobreia, amb la col·laboració de
l'Ajuntament. La festa es va fer al parc de Sant Galderic i va incloure l'arribada de la
Flama del Canigó, un sopar de carmanyola i l'encesa d'una foguera.
Cap a les 9 del vespre va arribar des d'Igualada la flama, un símbol de germanor dels Països Catalans i que va servir per encendre una gran foguera, després de sopar. També es
va llegir el manifest de la Flama del Canigó. Fileres de banderetes i de llums decoraven
els arbres, a l'estil de les revetlles de tota la vida, i el soroll dels petards no es va aturar
ni un moment. Aquesta festa era el segon any que s'organitzava.

12

L’AJUNTAMENT
INFORMA

JUNY - AGOST
2016

L'equip + 40 del Club Tennis la Pobla va
quedar subcampió de la XV Lliga CatalanaXXI Lliga Baix Llobregat, que va finalitzar a
mitjan del mes d'abril. En aquesta mateixa
competició, els + 18 van quedar quarts i
els + 50, sisens. Tots tres equips van jugar
dins de la zona 1, divisió 3.
Els + 40 van aconseguir 36 punts. Van disputar 14 partits, dels quals en van guanyar
11 i només en van perdre 3. El guanyador
de la categoria va ser el CA Terrassa. Els
jugadors poblatans que integraven aquest
equip eren: Quim Gasque, Toni Jové, Xavier

Díez, Joan Esteve, Esteve Robert, David
Martí, Jordi Cardús i Pere González.
Els + 18 van sumar 32 punts i el campió de la categoria va ser el CT Ripollet.
Dels 14 enfrontaments que van disputar,
en van guanyar 9 i en van perdre 5. Els
tennistes que integraven aquest equip
eren: Arnau i Ernest Poch, Carles Casals,
Albert Escolar, Antoni Jiménez, Antoni
Duarte, Daniel Ruiz, Jonathan Martos i
Rob Fairbairn.
Pel que fa a la categoria dels + 50, els
jugadors de la Pobla van obtenir 24 punts

i dels 14 partits disputats, 5 els van
guanyar i 9 els van perdre. El campió va
ser el CT Andrés Gimeno-B. Els jugadors
poblatans eren: Antoni Jové, Joan Manel
Valls, Josep M. Jericó, Manuel Ruiz, Carlos Alberto Vasquez, Joan Fernández,
Francesc Pàmies, Joan Mestres, Josep
Margarit i Josep M. Tort.
Relacionat amb l'entitat esportiva, des del
mes d'abril i fins a mitjan de novembre,
s'estan disputant a les pistes municipals
els campionats social individual, masculí i
femení, dobles i dobles mixtos.

Recull de Notícies

L'equip + 40 del CT la Pobla queda subcampió de
la Lliga Catalana

Els amateurs del CF la Pobla, distingits com a
equip més esportiu de la temporada 2015-2016
Els amateurs del CF la Pobla van ser
distingits amb el Premi FCF-Cardiosos
com a equip més esportiu de la categoria amateur de l'Anoia de la temporada
2015-2016. El reconeixement es va fer
en el marc de la Nit de Campions de la
Federació Catalana de Futbol (FCF), que
va tenir lloc el dimarts 14 de juny al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de
l'Anoia.
Com a obsequi per a aquesta distinció
el club va rebre un desfibril·lador. En la
lliga 2015-2016, l'equip amateur va jugar dins de la quarta divisió i va quedar
sisè, amb 58 punts. La classificació i els
punts obtinguts per la resta d'equips del
club aquesta temporada van ser: juvenil,
novè, amb 24 punts; cadet A, setè, amb
48 punts, i cadet B, setzè, amb només
un punt. Els tres equips van jugar dins
de la segona divisió de cada categoria.
Durant els mesos de juny i juliol, des de
l'entitat esportiva s'han organitzat diverses activitats. El cap de setmana del
18 i 19 de juny més d'una cinquantena
d'equips de diferents poblacions catalanes van participar en un torneig de
futbol 7. Aquest campionat, que també
es va fer el desembre, el va organitzar el

Moment del lliurament del premi com a equip més esportiu

club i l'empresa Desmarca't.
Del 27 de juny al 3 de juliol, una cinquantena de nens, d'entre 8 i 12 anys, de diferents municipis de la comarca van participar en un campus esportiu. Aquesta
activitat la van organitzar l'entitat juntament amb l'empresa Anima'ns.
La cloenda d'aquest campus va tenir
lloc el diumenge 3 de juliol, coincidint
amb una jornada de portes obertes al
camp municipal del Pas Blau, amb motiu de la Festa Major. Aquest mateix dia
es va disputar el Trofeu de Festa Major

entre els equips amateurs del CE Carme
i del CF Pobla, que es acabar imposant
en la tanda de penals. Totes aquestes
activitats van comptar amb el suport de
l'Ajuntament.
Per al curs 2016-2017 el club i l'AMPA
de l'escola Maria Borés oferiran una activitat extraescolar de futbol adreçada
als alumnes des de P3 fins a quart. Els
nens que participin en aquesta proposta
podran accedir a competicions organitzades per la Federació Catalana de Futbol i/o el Consell Esportiu de l'Anoia.

JUNY - AGOST
2016

L’AJUNTAMENT
INFORMA

13

El món de les entitats

Nova junta de la Societat de Caçadors
La Societat de Caçadors del nostre
municipi té una nova junta, encapçalada pel Josep Graells. La presentació
oficial de la nova direcció de l'entitat es
va fer en el transcurs d'una reunió amb
els socis, que va tenir lloc el dissabte 16
de juliol al Local Social de l'Ateneu Gumersind Bisbal.
A més del Josep Graells, formen part de
la junta: Rafael Sánchez, vicepresident;
Ángel Parrilla, secretari; Andrés Moyano, tresorer, i José González, Antonio
Morales i Manel Còdol, vocals. Actual-

ment l'entitat, creada fa uns quaranta
anys, compta amb una quarantena de
socis.
Un dels projectes que té la nova direcció és pavimentar un terreny que té
l'entitat a can Solà i fer-hi unes taules de ciment per anar a pelar el poc
senglar. Aquest espai també estarà a
disposició dels socis per si volen anar
a esmorzar.
Las temporada de caça és des de principi de setembre fins a final de març.
Durant aquest període, els caçadors

Membres de la nova junta de la Societat de Caçadors local

de la Pobla van a caçar els dissabtes,
però només quan és la batuda del porc
senglar, i els diumenges, que cacen conills i perdius. L'entitat poblatana forma
part de la Federació Catalana de Caça.

L'ADF, en plena activitat

Podem llegir

L'Agrupació de Defensa Forestal (ADF)
està en plena activitat durant aquests
mesos d'estiu. L'última intervenció va
ser el divendres 24 de juny amb motiu
de l'incendi que es va declarar darrere de
l'Ajuntament, a l'altra banda de la llera del
riu Anoia.
Actualment, l'entitat està presidida
per l'alcalde, Santi Broch, com a molts
municipis, i la resta de membres de la
junta són: Jordi Aloy, vicepresident;
Raúl Jiménez, tresorer, i Jonathan
Amat i Josep Llucià, vocals. També integren l'entitat: Óscar Alpañez i José
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María García.
L'ADF poblatana ha actuat en diversos
incendis que hi ha hagut a la comarca
en els darrers anys, com el que es va
declarar el 26 de juliol de l'any passat
a Òdena, en què es van cremar més de
1.200 hectàrees. L'agrupació també
actua en tasques de prevenció, com
per exemple, per la revetlla de Sant
Joan que va organitzar l'entitat local
La Llobreia.
L'ADF de la Pobla de Claramunt es va
constituir el 27 de juliol de 1987. La
primera junta va estar formada per:

Jaume Armenteras, president; Josep
Aguilera, secretari; Josep Gispert, tresorer, i Carolina Riba, Josep Romaní,
Andreu Miquel i Joan Vallès, vocals.
Des de l'entitat es vol fer una crida als
poblatans i a les poblatanes perquè es
facin voluntaris. Els requisits que calen
són tenir entre 18 i 70 anys i portar una
fotocòpia del DNI, una fotografia tipus
carnet i una declaració de salut o/i un
certificat mèdic. Les persones que hi
estigui interessades es poden adreçar a
l'Ajuntament per obtenir més informació o per apuntar-se.

Lectures refrescants per a l'estiu 2016
Quan arriba l'estiu tornen les ganes d'iniciar lectures que ens
acompanyin en els moments d'oci. Si encara no heu decidit per
on començar, us suggerim algunes novetats que podeu trobar a la
biblioteca municipal mossèn Cinto Verdaguer:
• El llibre dels Baltimore (La Campana, en català, i Alfaguara,
en castellà, 2016), de Joël Dicker. El jove autor del fenomen
editorial La veritat sobre el cas Harry Querbert, que va encapçalar la llista dels llibres més venuts el 2012, recupera el
protagonista d'aquella història, Marcus Goldman, per traçar
ara un relat sobre l'adolescència, l'amor i l'amistat.
• La filla del capità groc (Ed. Planeta, 2016 en català i en castellà) de Víctor Amela. Va ser Premi Ramon Llull d'enguany. És una
història a cavall entre el gènere romàntic i històric, ambientada
a la zona del Maestrat en temps de les Guerres Carlines.
• Tot això ho faig perquè tinc molta por (Ed. Proa, en català, i
Destino, en castellà, 2016) d'Empar Moliner. Són dotze històries
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que, segons la ressenya del llibre, "només algú amb l'instint narratiu, l'agilitat i l'humor d'Empar Moliner podia haver escrit una
joia literària que commou i diverteix el lector del principi al final".
La luz que no puedes ver (Ed. Suma de Letras, 2015) d'Antony
Doerr. El jurat del premi Pulitzer 2015 li va atorgar i va alabar
aquest llibre per ser "una novel·la imaginativa i intricada sobre els horrors de la Segona Guerra Mundial, escrita en capítols breus i elegants que exploren la naturalesa humana i el
poder contradictori de la tecnologia".
Mercè López Raich
Bibliotecària de la Biblioteca Municipal
Biblioteca Municipal - Horari d'estiu, de dilluns a divendres,
de les 10 del matí a la 1 del migdia (del 22 d'agost al 2 de
setembre). Vacances del 25 de juliol al 19 d'agost.

En els darrers anys, el panorama polític, tant el català com l'espanyol, ha
canviat molt. Els partits que eren hegemònics ja no ho són tant i han pres
protagonisme noves formacions que
sembla que volen fer un gir de 360
graus a tot el que hi havia fins ara. En
aquesta situació, els partits "tradicionals" han hagut de fer un procés de reflexió i d'adaptació, tot i que a alguns
els costi més que a d'altres.
Convergència i Unió (CiU) ha estat una
de les formacions que ha patit una gran
transformació i en un curt període de
temps. L'evolució que ha experimentat
Catalunya com a país i que ha portat a
posicionaments cada vegada més a favor de la independència va fer que Unió
Democràtica de Catalunya (UDC), soci
històric, decidís abandonar la coalició,
que va durar des de 1980 fins al 2015. A
partir d'aquí, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) es va presentar
a les eleccions catalanes de 2015 amb

la candidatura de Junts pel Sí, integrada per diverses formacions d'ideologia
independentista, i als comicis espanyols del mateix any, com a Democràcia i
Llibertat. En la darrera contesa electoral a les Corts espanyoles, el 26 de juny,
es va presentar com a CDC.
Després de tots aquests canvis, finalment, el 8 de juliol va tenir lloc l'últim
congrés de CDC en què es va acordar la
seva refundació en un nou partit que va
néixer, oficialment, el 10 de juliol i que
es denomina Partit Demòcrata Català
(PDC). La nova formació s'autodefineix
com a "demòcrata, catalanista, independentista, europeista i humanista".
Abans hem esmentat que en tot aquest
procés de canvi de CDC un factor molt
important ha estat l'evolució que ha
tingut el país, però no cal negar que un
detonant de pes va ser quan va esclatar el cas Pujol. A partir d'aquí, i com és
lògic, calia fer un replantejament, una
nova aposta, i amb el naixement del

nou PDC s'ha fet.
Ara s'inicia una nova etapa i el Partit Demòcrata Català ha de començar
a caminar i a fer-se un lloc, tant en
l'àmbit polític més general com en el
més local. S'apropen uns anys que seran crucials per a la història del nostre
país, amb l'horitzó de la independència
que s'intenta que cada vegada estigui
més a prop, i en què el PDC ha de tenir
un paper rellevant. Queda molta feina
per fer.

Grups municipals

>> El nou Partit Demòcrata Català (PDC)

Grup Municipal de CiU

>> Anys perduts davant de la contaminació ambiental
PARTICIPA #volemunapoblamillor, després de més d'un any treballant des de
l'oposició a l'Ajuntament de La Pobla
de Claramunt, volem explicar a tots
els poblatants la feina que malauradament l'equip de govern no ha fet per
solucionar els problemes de contaminació ambiental que patim els veïns.
Tots aquest temes són públics i s'han
parlat en reunions obertes:
1) Tots hem vist més d'una vegada el
fum negre que surt de les xemeneies
de l'empresa de cogeneració de fueloil situada al polígon Plans d'Arau, tot
i així l'Ajuntament fa més de 10 anys
que no ha fet cap inspecció ni cap
control de les emissions. 2) L'equip de
govern ja té el projecte del camí de la
Costa que tots els veïns reclamem des
del juny del 2015. Aquest projecte que
ha costat més de 4.400 €, conté una
errada greu, ja que dibuixa el camí en
terrenys que no són municipals, sinó
propietat de l'empresa Novalia, i per

tant aquest fet complica molt la seva
execució. 3) Veïns de La Pobla es queixen de forma reiterada a l'Ajuntament
de la contaminació tant acústica com
ambiental que provoca la fàbrica de
pèl·lets. Després de 2 anys finalment
l'equip de govern contracta l'empresa
Ambiens per fer un seguiment i per
valorar si compleix amb les normatives mediambientals. Fins ara hem estat convocats veïns i regidors en dues
ocasions, on l'empresa ens ha explicat
quines mesures està duent a terme per
demostrar la possible contaminació
ambiental de l'empresa de pèl·lets i ens
fa saber que mai, mai hauria d'haver
obtingut els permisos per instal·larse a la zona on es troba, ja que és una
zona inundable. L'Ajuntament inexplicablement li va atorgar la documentació i ara ens trobem amb aquest
problema. 4) El projecte d'activitat presentat a l'Ajuntament per l'empresa de
pèl·lets es va donar com a vàlid tot i que

no disposava de la prevenció obligatòria
de risc d'incendis; l'equip de govern no
se'n havia adonat fins que PARTICIPA va
avisar que mancava aquest projecte.
Des de PARTICIPA estem molt decebuts davant de la passivitat de
l'equip de govern que no ha fet res
durant aquests dos últims anys, tot i
les pressions i queixes reiterades dels
veïns pel soroll i les serradures.
Des de PARTICIPA ens agradaria tenir
un ajuntament proactiu i preocupat
per les problemàtiques que afecten
els veïns i ens entristeix veure aquesta
passivitat, i per això ens veiem amb la
obligació d'explicar-ho a tots els poblatants d’una manera clara i transparent.
PARTICIPA seguirem treballant per empènyer l'equip de govern a fer bé la seva
feina, amb responsabilitat per trobar
solucions el més aviat possible.
Grup Municipal de
Participa #volemunapoblamillor
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Grups municipals

Aquest espai del butlletí està destinat
a publicar l'article del grup municipal
Junts per la Pobla. En aquest número, però, no es publica l'escrit lliurat
perquè des de la direcció s'ha constatat que algunes de les parts de la redacció generen confusió i es poden

interpretar com una falta de respecte.
És per aquest motiu, i com es recull en
el punt número dos de la normativa
de participació dels grups municipals
aprovada en el Ple del 13 de gener de
2005, que la direcció del butlletí es reserva el dret de no publicar un escrit si

considera que falta el respecte a alguna persona.
Tot i que des de la direcció s'ha intentat buscar una solució, no ha estat possible arribar a un acord i, per
això, ens hem vist obligats a prendre
aquesta decisió.

>> Un any després i seguim......
El passat mes de juny, va finalitzar el
primer any de legislatura i creiem que
ara toca fer un balanç. Atenent a la manera de fer dels primers mesos, crèiem
que durant els 4 anys de mandat, hauríem de continuar amb la nostre opinió
que les coses seguien igual i que el govern municipal feia el mínim i deixava
passar les oportunitats. Però hem de
dir que durant aquest primer any, les
coses no han estat així. Creiem que la
Pobla de Claramunt ha anat a pitjor.
Errors en la creació dels grups municipals, errors en la creació de la junta de
govern, falta de transparència en la feina i horaris realitzats per l'equip de govern, expedients sancionadors caducats, litigis perduts, falta de solucions
als problemes dels veïns, ERROR EN LA
GESTIÓ DEL IBI, etc. Segons el nostre
criteri, moltes coses es podien haver
fet molt millor i molt poques pitjor.
Al llarg d'aquest any, ERC-AM ha tre-
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ballat per millorar la pobla:
- Hem presentat una vintena de mocions de temes que crèiem que eren
important pel poble, per la comarca
i país (refermar la pertinença a l'AMI,
sol·licitud de subvencions a la diputació, recolzament a la Generalitat de
Catalunya en atacs a la seva gestió,
suport a les entitats culturals, etc..).
- S'han realitzat més d'una desena de
precs, que majoritàriament han rebut
la resposta positiva de l'equip de govern (tanques parc de sant Galderic,
publicitat dels plens, millores als parcs
infantils, reparacions del enllumenat
públic etc.) .
- Hem presentat nombroses preguntes
als plens per conèixer que estaven fent
les regidories i per presentar recursos
que es podrien fer.
- Ens hem ofert, tot i ser a l'oposició, ha
treballar activament en els projectes
de poble (el camí fluvial del riu Anoia,
camí del Vinçó, en accions solidaries,

etc..).
- Hem estat els pioners en realitzar retransmissions en directe i diferit dels
plens
- Hem continuat recuperant paratges
d’interès natural (font del vincó, etc..).
- Hem continuat informant mitjançant
la nostre pàgina de facebook, de totes
les noticies, actes, etc.. que creiem que
tenien importància pels poblatans/
anes.
Hem fet molta feina, moltes ganes de
fer-ne més i més que en farem.

Grup Municipal d'ERC

D'interès

El mosquit tigre, ben lluny!
Frankieleon (CC BY 2.0)

jardineria, eines, joguines, plats de menjar dels animals,
etc. Es recomana tenir aquests recipients a cobert, buidar de manera regular l'aigua de la pluja que s'hi acumuli i
portar a la deixalleria tots aquells objectes que ja no fem
servir.

En aquesta imatge es poden apreciar les ratlles blanques del mosquit tigre

Els mosquits s'han convertit en el nostre enemic de les
tardes d'estiu. Ens acompanyen a les terrasses, sobretot
en aquells moments quan vols gaudir d'una posta de sol,
després de passar el dia a la platja o a la piscina. Malauradament, des de fa més de deu anys convivim amb un
mosquit força peculiar i agressiu. Provinent del continent
asiàtic, el mosquit tigre, conegut amb el nom científic
d'Aedes albopictus, ja s'ha instal·lat còmodament a casa
nostra.
Reconèixer un mosquit tigre és ben fàcil. Un exemplar d'un
adult fa entre 2 i 10 mm de llargada. Vola molt a prop del
terra i pica sobretot durant el dia. És de color negre i es
diferencia dels altres mosquits per les ratlles blanques que
té a les potes i al cos, sobretot, per la ratlla blanca que té
al cap i a l'esquena. N'hi acostuma a haver des de la primavera fins a final d'octubre.
I per què ens piquen els mosquits? Com en totes les espècies d'aquest insecte, només piquen les femelles i, en el
cas del mosquit tigre, prefereix fer-ho durant les hores de
sol i no a la nit, com els mosquits més comuns del nostre
territori. Sembla que els humans som els seus mamífers
preferits, no pas perquè tinguem la sang més dolça, sinó
perquè la nostra sang té unes proteïnes que són essencials perquè les femelles puguin desenvolupar bé els ous.

Un mosquit de ciutat
El mosquit tigre s'ha adaptat a viure en els entorns urbans.
Cada femella pot arribar a pondre més de cent ous, que
passaran a ser larves, pupes i, al cap de sis o set dies, ja
seran adults. Els principals llocs de cria són recipients petits que podem trobar als jardins i terrasses, però també
altres espais del carrer, com clavegueres, basses o fonts
ornamentals.
La manera més eficient de controlar-lo és evitar que es reprodueixi, i això s'aconsegueix eliminant tots aquests llocs
que podrien ser focus de cria. Per això, és molt important
vigilar que a casa nostra no hi hagi objectes que puguin
acumular aigua a l'exterior, com els testos, galledes, bidons dels horts, pneumàtics vells, regadores, mobiliari de

Utilitzen els nostres cotxes per desplaçar-se
El mosquit tigre va arribar a Catalunya l'any 2004 i ara ja
s'ha expandit per tota la costa mediterrània, especialment
pel nostre país, València i les illes Balears. Si ens preguntem com s'ho ha fet per colonitzar tants llocs en tan poc
temps, la resposta és que nosaltres mateixos li hem posat molt fàcil. En part, aquests insectes han utilitzat els
nostres mitjans de transport, com camions, autobusos o
cotxes. Se senten atrets pel diòxid de carboni que exhalem
i, per això, els agrada l'interior dels vehicles, on l'ambient
és més tancat. Per recórrer grans distàncies ho han fet per
mar. Se sospita que van arribar a Europa en un vaixell que
transportava pneumàtics amb ous a dins.

Un problema de salut pública
El mosquit tigre pot transmetre algunes malalties víriques,
com el Dengue, la Chikungunya, i s'està investigant si també el Zika. Només es transmeten quan un mosquit pica una
persona malalta i després li passa el virus a una de sana
a través d'una picada. Aquestes malalties són típiques de
països tropicals i a Espanya el risc de transmissió és molt
baix, ja que fins ara tots els casos detectats han estat de
persones que venien infectades d'altres països.

Una app per combatre el mosquit tigre
Mosquito Alert és una plataforma de ciència ciutadana que
ha creat una app, amb el mateix nom, per què les persones
avisin si veuen un mosquit tigre o els llocs de cria. En tots
dos casos, poden enviar una fotografia geolocalitzada en
un mapa. Amb aquesta informació, els científics estudien
la distribució del mosquit tigre i és molt útil per als gestors
de medi ambient o de salut pública per implementar les
mesures de control.
Aquest any també es demana la col·laboració de la ciutadania per detectar si arriba el mosquit de la febre groga
(Aedes aegypti), el responsable de l'epidèmia del Zika a
Brasil. Aquest mosquit no està present a Espanya, però
podria arribar en qualsevol moment. Per això, cal estar
alerta, ja que s'assembla molt al mosquit tigre.
Marina Torres Gibert
Tècnica de Comunicació de Mosquito Alert

JUNY - AGOST
2016

L’AJUNTAMENT
INFORMA

17

Un bocí de la nostra història

Quaranta-sis anys de la carretera dels Vivencs
Durant segles, la comunicació entre els barris poblatans situats a les dues bandes del riu Anoia es feia a través de passos a gual, sotmesos a les revingudes que sovint
s'emportaven les pedres i les passeres. Quan, des de 1893,
va circular la nova línia del ferrocarril d'Igualada a Barcelona, els moviments dels passatgers patirien els ensurts dels
passos fluvials.
La solució de construir un pont va costar molts anys de tramitacions. La primera pedra es va posar l'any 1925, però la inauguració d'un nou pont de pedra no es faria fins el 1930, en
temps dels alcaldes Salvador Casanovas i Antoni Marí Vallès.
Des d'aleshores, aquesta millora beneficiaria tothom però, principalment, els usuaris del ferrocarril i els habitants dels barris
de l'Estació, can Llacuna, can Galan, els Vivencs i els Masets. La
carretera del pont faria una derivació pel capdamunt del carrer
de Soldevila, pujaria cap al pas a nivell de les vies del tren i seguiria pel camí de la Font Gran. Una variable era el camí de carro
que, des del pla de l'Estació, podria travessar pel pas a nivell de
les vies a l'indret de la masia de can Cristòfor.
Avinguda de Gumersind Bisbal
Quan es va construir el nou pont hi havia la previsió de fer arribar la carretera de l'Estació fins al barri dels Vivencs, però les
contingències polítiques generals ho ajornarien molts anys.
El desembre de 1968 hi va haver la subhasta de la nova carretera fins als Vivencs, per la quantitat de 2.412.000 pessetes, a càrrec de la Diputació de Barcelona, amb la construcció d'un nou pont pel damunt de les vies del tren. L'alcalde
d'aleshores era Albert Sanllehí Puntí (1963-1971).
Entre les tramitacions i els treballs de les explanacions, la

La nova carretera dels Vivencs i els antics camins de les costes des del poble cap a
l'altra banda del riu Anoia (1970)

nova carretera fins als Vivencs no es va obrir al públic fins
al març de 1970. Aleshores el nou vial estava gairebé lliure
d'edificacions als seus vorals, tal i com es pot comprovar fotogràficament.
La nova carretera dels Vivencs, des del 10 de setembre de 1972,
va ser retolada com a avinguda de Gumersind Bisbal. La inauguració va anar a càrrec de l'alcalde, Ramon Pujol Ribó (19721978), acompanyat de tot el Consistori i del veïnat, i va comptar
amb l'assistència del mateix mecenes homenatjat.
Des d'aquell moment, el desplegament urbanístic va ser
constant, amb les novetats de l'aixecament de blocs de pisos, i que ha fet que, des de l'Estació fins als Vivencs i els entorns de la masia de can Galan, els habitatges hagin format
una xarxa de nous carrers i de diversos equipaments públics,
com el parc del Mil·lenari (1989), la plaça dels Països Catalans (1993) i el parc de les Poblas (2002), durant l'alcaldia de
Jaume Armenteras i Soteras (1983-2006).
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 - Tel. 93 808 71 27 - 93 808 60 75 (Ajuntament)

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. ATENCIÓ: el mes de setembre la recollida es farà el dijous 1 de setembre. Per tant,
els objectes s'hauran de dipositar el dia abans al costat dels contenidors de residus urbans. A partir de l'octubre, la recollida ja
es farà el primer dimecres de cada mes, com és habitual.

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horari d’hivern:
Dimarts, de 16 a 20 h - Dijous, de 10 a 13 h - Divendres, de 16 a 20 h - Dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 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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Antoni Jové i Gelabert: els segells com
a professió i com a passió
Qui més qui menys coneix l'Antoni Jové i Gelabert, que durant
30 anys va ser el responsable de l'oficina de Correus de la Pobla de Claramunt. L'Antoni va exercir aquesta professió que va ser
una herència del seu pare i del seu avi. D'ells també va heretar
l'afecció per col·leccionar segells. Una mostra del seu valuós fons
filatèlic es va poder veure del 2 al 17 de juliol a la Sala Municipal
d'Exposicions.
- L'exposició que es va poder veure a l'espai cultural amb motiu de la Festa Major és només una "petita mostra" de la seva
col·lecció?
- Sí. A l'exposició només es van recollir dotze col·leccions temàtiques diferents. Vaig començar a col·leccionar els segells
nous el 1975, quan vaig entrar a treballar a Correus. Tant el
meu pare com el meu avi col·leccionaven els segells usats.
El meu fons inclou tots els segells que han sortit a Espanya,
des del segon Centenari, el 1950, fins a l'actualitat. Del primer Centenari, que va de 1850 a 1950, tinc diverses sèries
complertes. D'aquesta època, però, són més difícils d'adquirir
i normalment més cars.
- Amb els segells es pot fer un repàs a la història.
- Doncs, sí. Queden representats part de la història i de la
cultura dels països: personatges, monuments, natura, art,
esports o diferents esdeveniments. La filatèlia és l'activitat
de col·leccionisme més extensa del món, amb milions
d'afeccionats. Durant una època vaig fer intercanvis amb
col·leccionistes de diferents països però va arribar un moment
que vaig haver de decidir quin tipus de segell volia col·leccionar
i em vaig especialitzar amb els d'Espanya i la part espanyola
d'Andorra. De temes concrets, tinc els del Principat de Mònaco, la casa reial d'Anglaterra o l'estat del Vaticà, entre d'altres.
- Era la primera vegada que exposava aquestes joies en públic?
- A Avilés vaig participar en una mostra filatèlica i hi vaig exposar els segells que posseeixo del Mundial de Futbol d'Espanya
del 82 i sobre del primer dia. Aquest, però, era el primer cop
que mostrava una part de tot el fons públicament.
Més de cinc mil segells
amb un valor incalculable
- M'imagino que serà difícil que em doni un nombre exacte,
però sap, més o menys, quants segells té i quin valor tenen?
- El cert és que és molt complicat. Podria dir que en tinc més
de cinc mil. Per a mi el més important i que m'és una satisfacció és haver aconseguit, durant tots aquests anys, un fons,
dins de les meves possibilitats econòmiques i el valor és més

L'Antoni Jové, a la Sala Municipal d'Exposicions

sentimental, i no tinc cap intenció de posar-lo a la venda. Avui
en dia, els segells de més gran valor estan exposats en els museus postals dels diversos països.
- Quants diners ha pagat per un segell?
- Al voltant d'uns 200 euros. Encara que hi hagi el catàleg oficial amb els preus corresponents, el cert és que d'una filatèlia
a una altra els imports varien amb ofertes, subhastes i per
internet.
- Hi ha algun segell que voldria tenir i que encara no l'ha pogut
aconseguir?
- Voldria obtenir el primer del món, que és el de la reina Victòria
d'Anglaterra i que es coneix com a penny black. Data de 1840.
- Hi ha alguna peça de la seva col·lecció per la qual tingui una
estima especial?
- No. Hi ha alguns segells o sèries que poden ser més bonics
o valuosos però per a mi tots tenen el seu significat i encant.
- Quina és la "bogeria" més gran que ha fet per aconseguir
una d'aquestes joies?
- Cap. Ara, com que tinc més temps lliure, puc anar a les diferents exposicions que es fan a Espanya i compro el que surt
d'aquesta mostra. He estat a Barcelona, Irún, Màlaga, València, Calahorra, Avilés, Lleó, Valladolid, Madrid i Torremolinos. Al
setembre tinc previst anar a Saragossa.
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Agenda

ACTIVITATS AGOST - NOVEMBRE
- Escola d'Estiu "Fes esport,
juga i diverteix-te"
Dies: del 29 d'agost al 9 de
setembre de 2016
Horari: de les 9 del matí
a la 1 del migdia
Lloc: escola Maria Borés
Organitza: Regidoria d'Infància
- Ball d'inici de temporada de
l'Associació per a l'Oci de la Gent
Gran, amb el músic Bartomeu
Dia: diumenge 18 de setembre
de 2016
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Associació per a l'Oci
de la Gent Gran

Fa anys

- Arrossada popular i ball
amb el grup Som-hi Band
Dia: diumenge 25 de setembre
de 2016
Hora: 2 del migdia
Lloc: parc de Sant Galderic
Organitza: Associació per a l'Oci
de la Gent Gran

FESTES CULTURALS
(actes més destacats)
Organitza: Regidoria de Cultura
- Acte acadèmic del Premi
Gumersind Bisbal i Gutsems,
presidit per la periodista i
escriptora Pilar Rahola
Dia: dissabte 10 de setembre
de 2016
Hora: 1 del migdia
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
- Acte institucional de la Diada
Nacional de Catalunya
Dia: diumenge 11 de setembre
de 2016
Hora: 12 del migdia
Lloc: parc del Mil·lenari
- Concert de Música als Castells
amb el grup The Gourmets Vocal
Quartet
Dia: dissabte 17 de setembre
de 2016
Hora: 10 del vespre
Lloc: Sala Gran del Castell de
Claramunt

- IX Exposició-Fira d'Art
Dia: dissabte 18 de setembre
de 2016
Horari: de les 10 del matí
a les 2 del migdia
Lloc: nucli antic
- XXXIII Concurs de Pintura Ràpida
Infantil "Premi Gumersind Bisbal"
Dia: dissabte 1 d'octubre de 2016
Hora: 5 de la tarda
Lloc: plaça de l'Ajuntament
- Presentació de la reedició del
llibre "Cartografia històrica de
l'Anoia", de Marta Bartrolí i
Isidre Surroca
Dia: divendres 18 de novembre
de 2016
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Municipal mossèn
Cinto Verdaguer

Concert amb la coneguda cantant Maria del Mar Bonet al Castell de Claramunt,
amb motiu de l'Anoia Folk (2006)

