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Obert el termini de sol·licitud de
subvencions per a les entitats

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE L A POBL A DE CL ARAMUNT

Una Fira de
la Candelera
passada per aigua

Editorial
Felicitats per la nova edició del Cros Escolar
i Cursa Popular
Des de fa cinc anys, al nostre municipi s'organitza, entre els
mesos de febrer i març, el Cros Escolar i la Cursa Popular, una
activitat esportiva impulsada des de l'AMPA de l'escola Maria Borés, el centre i el Consell Esportiu de l'Anoia. Enguany la competició tenia una novetat important i és que s'incloïa dins del Cros
Comarcal de l'Anoia. Aquest fet suposava un nou repte respecte
les quatre edicions anteriors, ja que implicava un major nombre
de participants i, per tant, una mobilització més gran. I la prova
es va superar i amb bona nota. MOLTES FELICITATS!
I és que portar a terme un acte d'aquest tipus vol dir treballar
intensament el dia que es fa però també els mesos anteriors,
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i moure molts fils perquè tot funcioni. Cal tenir en compte que
la majoria de persones que estan darrere d'aquestes activitats,
i de qualsevol que s'organitzi des del món associatiu, ho fan de
manera voluntària i dedicant-hi moltes hores.
Per això, és important comptar amb el suport de l'administració,
i no només econòmicament, sinó també en temes logístics. Des
de l'Ajuntament sempre estem disposats a col·laborar amb les
entitats locals perquè puguin tirar endavant les iniciatives que
proposen i facilitar-los, en la mesura del possible, les gestions,
ja que pensem que el teixit associatiu és un element bàsic per
dinamitzar la vida social del nostre poble.
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segueix-nos a

La Pobla de Claramunt és un municipi industrial, on les empreses i la gent han de conviure de la millor manera possible. Per
a l'equip de govern és important mantenir el teixit empresarial
i productiu que tenim al nostre poble. Les empreses són font
de riquesa i generadores de llocs de treball, que permeten als
ciutadans i ciutadanes tenir un millor nivell de vida.
Des de fa anys hem tingut indústries ubicades al nucli urbà. Empreses que han evolucionat i, fins i tot, han canviat d'activitat.
Des de l'Ajuntament hem vetllat, vetllem i vetllarem perquè sigui
compatible mantenir l'activitat industrial, la creació de feina i
el compliment de la legalitat vigent, intentant que les indústries apliquin les mesures correctores adequades per reduir les
molèsties que puguin ocasionar a la població. Aquesta acció, a
vegades, però, no és gens fàcil i els tràmits administratius que
s'han de fer per tirar endavant una actuació es compliquen. En
algunes ocasions, tot i el que alguns volen fer creure el contrari,
no és competència de l'administració local solucionar determinades situacions, sinó d'altres administracions superiors. Això,
però, no vol dir que des de l'Ajuntament no s'insisteixi i es moguin els fils necessaris perquè se solucionin les problemàtiques,
que no sempre es resolen tan ràpid com desitjaríem.
Estat actual de Garofeica,
Rofeica i Novalia
Pel que fa a l'activitat industrial situada al centre del poble, des
de fa temps la cogeneració de gas, Garofeica, ha estat funcionant als terrenys on s'ubicaven els manipulats de l'antiga indústria paperera. Aquesta cogeneració no produeix cap tipus
de contaminació ambiental, acústica ni emissió de partícules.
Arran de la represa de l'activitat, s'ha requerit a l'empresa que
faci el control periòdic corresponent.
Quant a la planta de cogeneració d'energia elèctrica, Rofeica,
ubicada al polígon dels Plans d'Arau, des de l'Ajuntament es va
promoure, per raons ambientals, la modificació de la normativa del Pla Parcial de la zona industrial per tal d'obligar totes
les empreses a utilitzar gas o altres fonts d'energia renovables
com a combustible en el cas que fos necessari. Aquest canvi va
ser objecte d'un recurs judicial que, en una primera instància,
va donar la raó a l'administració local. En un posterior recurs
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aquest organisme judicial va emetre sentència desfavorable al plantejament de l'Ajuntament i s'especificava que aquesta administració no era la competent per obligar les empreses a utilitzar un
tipus determinat de combustible.
Aquesta sentència va ocasionar altres actuacions judicials de
l'empresa en contra de l'Ajuntament, els seus representants
polítics i els tècnics que van intervenir en la modificació, i que

Opinió

Situació actual i real de les
empreses Garofeica, Rofeica
i Novalia

podia suposar la inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic o
de l'administració. Tot i això, es va continuar amb l'exigència a
l'empresa perquè adeqüés les seves instal·lacions i disminuís
les molèsties que ocasionava.
Actualment, la planta de cogeneració elèctrica està en procés de revisió. Per part de l'Organisme de Gestió Ambiental
Unificada (OGAU), que depèn de la Generalitat de Catalunya,
s'emetrà un informe d'adequació de les instal·lacions per tal
que l'Ajuntament doni la llicència ambiental d'acord amb la normativa actual.
Pel que fa a l'empresa productora de pèl·lets, Novalia, s'han
dut a terme un seguit de controls acústics i de partícules i se
li exigeix que en els paràmetres que no compleix prengui les
mesures correctores adequades i suficients per reduir els nivells. Per part de la indústria, a requeriment de l'administració
local, s'està enderrocant i netejant la part del terreny que no
s'utilitza. En aquests moments, també s'està acordant la proposta d'adequar el camí de l'Estació per tal de millorar la circulació de vianants, incrementar-ne la seguretat i fer-la compatible amb el pas de camions. Per part de l'empresa, i també a
instàncies de l'Ajuntament, s'està redactant un projecte per al
tancament dels boxes d'emmagatzematge d'estelles i eliminar,
així, els problemes de pols que es poden ocasionar en un dia
de vent.
Per tant, des de l'equip de govern estem treballant en els diversos temes relacionats amb aquestes empreses perquè cada
vegada tinguin menys impacte en la vida del nostre poble.

Santi Broch i Miquel
Alcalde
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Cronologia de plens

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 24 DE GENER
DE 2018

Recull de notícies

• S'aprova, amb els vots a favor del PDeCAT, en contra de Participa! i l'abstenció
de Junts per la Pobla i d'ERC, les actes dels
plens següents: ordinari del 26 d'abril, ordinari del 26 de juliol, extraordinari del 22
de setembre, ordinari del 18 d'octubre,
extraordinari del 24 d'octubre i extraordinari del 22 de novembre de 2017.
• Es dona compte de les actes de la Junta de Govern Local, des de l'octubre fins
al desembre, així com de les Juntes de
Govern de juliol i setembre que quedaven
pendents.
• Es dona compte de les resolucions
d'alcaldia, des de l'octubre fins al desembre.
• Es dona compte de les factures dels
mesos d'octubre, novembre i desembre.
• S'aprova, amb els vots a favor del
PDeCAT, Participa! i Junts per la Pobla
i l'abstenció d'ERC, la convocatòria de
sol·licitud de subvencions per a les entitats locals per a l'exercici 2018.
• S'aprova, provisionalment, amb els vots
a favor del PDeCAT i ERC, l'abstenció de
Participa! i en contra de Junts per la Pobla, la modificació puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament de l'àmbit
del Pla del Tio Nel·lo.
• S'aprova, provisionalment, amb els vots
a favor del PDeCAT, Junts per la Pobla i
ERC i l'abstenció de Participa!, la modificació de les Normes Subsidiàries

Junts per la Pobla i d'un regidor del PDeCAT, una moció de suport a l'escola catalana.
• S'aprova, amb els vots a favor del
PDeCAT, Participa! i Junts per la Pobla i
l'abstenció d'ERC, una moció de suport
a la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya per al pagament
del deute de la Generalitat amb les escoles bressol.
• En l'apartat d'informes i propostes
d'alcaldia, l'alcalde, Santi Broch, es refereix a diversos temes, com la posada en funcionament de l'App municipal;
les obres que s'han fet al poble, com la
urbanització de la zona d'entrada, la
col·locació de proteccions al camí del
castell o la millora de la seguretat a la
carretera de la Rata; la redacció del
projecte del camí de vianants des de les
Figueres fins a les Garrigues o les qüestions referents a Novalia i Rofeica.
• En el punt de precs i preguntes, des dels
grups municipals de l'oposició es plantegen diversos temes, com les dates dels
plens ordinaris; la circulació i aparcament al nucli antic; en quin punt es troba el projecte de la Via Blava, l'estat de
l'aigua de la font de can Solà; la reparació
d'un plafó d'informació turística al castell o la situació de Novalia. Des de l'equip
de govern es responen les diferents
qüestions exposades.
* La Comissió Informativa d'aquest Ple
es va fer el dia 17 de gener.

Els alumnes de cicle inicial i superior de
l'escola visiten la Sala d'Exposicions

Un dels grups que va visitar l'espai
d'exposicions

Els alumnes de cicle inicial i superior de
l'escola Maria Borés van visitar, el dijous
8 de febrer, coincidint amb Dijous Llar-

4

de Planejament per a l'ampliació de sòl
industrial de l'empresa MB Papeles Especiales, SA i el sector discontinuo de
l'entrada al poble. (En aquest punt es retira la regidora M. Pau Castaño per una
qüestió personal).
• S'aprova, inicialment, amb els vots a favor del PDeCAT i l'abstenció de Participa!,
Junts per la Pobla i ERC, la modificació
de les Normes Subsidiàries de Planejament en sòl no urbanitzable de la zona
del Maset dels Soterons.
• S'aprova, provisionalment, amb els vots
a favor del PDeCAT i Junts per la Pobla, en contra de Participa! i l'abstenció
d'ERC, la modificació puntual del pla
parcial industrial del polígon dels Plans
d'Arau, usos 3.
• S'aprova, provisionalment, amb els vots
a favor del PDeCAT i Junts per la Pobla, l'abstenció de Participa! i en contra
d'ERC, la modificació puntual de l'article
16.8 del pla parcial industrial La Rata,
promogut per l'empresa Unión Industrial
Papelera, SA.
• Es desestima, amb els vots en contra
del PDeCAT i a favor de Participa!, Junts
per la Pobla i ERC, una moció per a la millora de la seguretat vial en relació a la
problemàtica de les voreres.
• Es desestima, amb els vots en contra del
del PDeCAT i a favor de Participa!, Junts
per la Pobla i ERC, una moció per instar
l'Ajuntament a treballar amb banca ètica.
• S'aprova, amb els vots a favor del PDeCAT, Participa! i ERC i l'abstenció de
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der, la Sala Municipal d'Exposicions. Els
nens i nenes van poder veure les obres
d'un grup d'artistes locals, una mostra
que s'inaugura cada any amb motiu de
la Fira de la Candelera.
Alguns dels pintors i pintores que exposaven les seves obres van respondre les
diverses preguntes que els van fer els estudiants, com les tècniques utilitzades,
com s'inspiraven en el moment de pintar
un quadre o què els agradava més plasmar sobre una tela. Els cursos que van
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fer la visita van ser els de tercer i quart, al
matí, i els de cinquè i sisè, a la tarda.
La col·lecció recollia les obres pictòriques
de Francesc Surroca, Pepita Soteras, Irene Cervelló, Miquel Bou, Xus Luna, Pasqual Gomicia i Manel Vega. També es podien veure algunes de les reproduccions
dels carros del Pascual Heredia. La visita
va ser molt interessant, ja que els nens i
nenes van poder conèixer, de primera mà,
el treball d'aquests artistes locals. (Veure
més informació a les pàgines 8 i 9).

El nostre municipi es va omplir, el divendres 9, el dissabte 10 i el diumenge 18
de febrer, de disfresses, confeti i música
amb motiu del carnestoltes. A l'escola
Maria Borés i a la Llar d'Infants Sol Solet
els nens i nenes també van viure aquesta festa de la disbauxa.
Unes 300 persones van ballar amb la
música del DJ Zolood a la festa que va
organitzar el Barrufet Roig, el divendres
9 de febrer a l'Ateneu Gumersind Bisbal.
Hi havia disfresses per triar i remenar:
barrufets, presoners, guàrdies civils,
pirates, entre d'altres personatges. La
disfressa guanyadora va ser un grup que
anaven vestits de Conguitos i que van
rebre com a obsequi un lot amb diferents productes, com ampolles de Vins
Claramunt i de la cervesa artesana La
Lenta. L'activitat va comptar amb el suport de l'Ajuntament.
El dissabte 10 de febrer, a partir de les
5 de la tarda des de la plaça dels Països
Catalans, va sortir la rua, animada pel
grup de batucada Els Bombollers, de
Cervera. Aquesta formació, vestits de
mexicans, va encapçalar la desfilada de
disfresses. N'hi havia de tot tipus, com
princeses, fades, herois i heroïnes, elefants, pallassos, entre d'altres personatges de fantasia.
La rua va recórrer diversos carrers del
poble fins a l'Ateneu, on Els Bombobllers
encara van tocar una estona més. Després els nens i nenes disfressats van
poder berenar. Es van repartir uns 200
bollicaos. Tot seguit, amb la música més
actual i els ritmes de sempre del DJ Àlex,

Carnaval a l'escola i a la guarderia
A la Llar d'Infants Municipal Sol Solet
i a l'escola Maria Borés, els nens i nenes també van viure, el divendres 9 de
febrer, la gresca del carnestoltes. A la
guarderia, la quitxalla es va disfressar
de monstres de colors i va passar una
estona divertida cantant i ballant.
Al col·legi, els alumnes van anar disfressats amb les consignes que el Rei
Carnestoltes els havia donat durant
la setmana i van participar en una
masterclass de zumba. També van fer
un taller de Photocall, en què tots els
estudiants disfressats van crear els
seus propis complements per fer-se
fotos al vestíbul. A més d'aquestes
propostes, el dijous 8 de febrer, els
nens i nenes dels dos centres van
participar en diverses activitats amb
motiu del Dijous Llarder, com sortides

Últim dia de gresca
L'Associació per a l'Oci de la Gent Gran va
tancar, el diumenge 18 de febrer a la tarda,
les activitats de carnaval al nostre poble.
La festa va tenir lloc a l'Ateneu i hi van assistir unes 150 persones, una trentena de
les quals anaven disfressades.
La tarda va estar amenitzada amb els
ritmes del músic Bartomeu. Hi havia
disfresses per a tots els gustos: pirates,
egipcis, dames, sirenes, xarleston, Astérix i Obélix, entre d'altres personatges
de ficció. Es va premiar les tres millors
disfresses, que van votar els assistents
a la festa, i que van ser per a: uns pirates, una parella d'avis i un senyor i una
senyora d'època. Com a obsequi, el primer classificat va rebre un pernil i els
altres dos, un lot amb diversos productes. L'activitat va comptar amb el suport
de la regidoria de Benestar Social de
l'Ajuntament.

A partir del mes de febrer el Centre
Veterinari de Capellades va deixar de
passar visita al consultori del nostre
municipi, situat a l'edifici on, anterior-

ment, hi havia hagut el centre mèdic, al
carrer de Pare Anton Soteras. De totes
maneres, es continua oferint el servei,
bé sigui en visites a domicili o a la clínica,

situada al passeig de la Immaculada
Concepció, 24 de Capellades.
Per concertar visita prèvia es pot fer als
telèfons 938 010 254 o 608 73 94 60.

El dimarts 13 de febrer va tancar les
portes el bar restaurant Camí del
Castell, ubicat a l'edifici de l'Ateneu
Gumersind Bisbal, propietat municipal. El local havia obert les portes

el juliol de 2014 i el dirigia la sommelier
poblatana Sònia Farran.
L'adjudicació es va fer a la UTE Bar
Ateneu Gumersind Bisbal, constituïda
per les empreses Art Integrat Empre-

sa d'Inserció, SL i Kan Bakus, SL.
En aquests moments, l'Ajuntament
està preparant la documentació i
fent els tràmits per licitar de nou el
servei.

La rua de carnestoltes va recórrer
diversos carrers del poble

Recull de Notícies

El carnaval omple la Pobla de disfresses,
confeti i música

Carnaval a la llar d'infants municipal

hi va haver l'esperada pluja de confeti i
de globus gegants. Es van tirar quaranta
quilos de paperets i deu globus gegants.

a indrets del poble o esmorzars típics
d'aquesta data.
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Recull de Notícies

Obert el termini de petició de subvencions per a
les entitats locals

El primer Ple ordinari del 2018 es va fer el 24 de gener

Les entitats locals podran presentar fins
al 20 d'abril les sol·licituds de subvencions per al 2018. Les peticions es podran presentar al registre d'entrada de
l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de les
8 del matí a les 3 del migdia, i els dimarts
també de les 4 a 2/4 de 7 de la tarda.

En el moment de presentar la sol·licitud
s'haurà d'omplir una instància i adjuntar
un pressupost de les activitats objecte
de la subvenció que s'organitzaran al llarg
de l'any. A partir d'aquí la Junta de Govern
Local valorarà les peticions i atorgarà les
ajudes. Un cop realitzades les propostes

s'hauran de presentar les factures justificatives de la despesa.
Tota la documentació necessària es pot
trobar al web de l'Ajuntament: www.lapobladeclaramunt.cat (Ajuntament-Informació oficial-Ordenances i reglaments
generals). El punt es va tractar en el Ple
ordinari del 24 de gener i es va aprovar
amb els vots a favor de PDeCAT, Participa!
i Junts per la Pobla i l'abstenció d'ERC.
En aquest primer Ple ordinari de l'any
també es va aprovar, inicialment, la modificació de les Normes Subsidiàries de
Planejament en sòl no urbanitzable del
Maset dels Soterons per a usos agrícoles.
El punt es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT i l'abstenció de Participa!,
Junts per la Pobla i ERC.

Millores per a la seguretat dels vianants a la carretera de la Rata

L'actuació l'ha portat a terme l'empresa
Construccions Isari 2000

L'Ajuntament ha realitzat diverses millores per a la seguretat dels vianants
a la corba de la carretera de la Rata.
L'actuació l'ha portat a terme l'empresa
Construccions Isari 2000 i ha tingut un
cost de gairebé 5.000 €.
L'obra ha consistit en el desbrossat i neteja de les herbes pròximes al vial, s'ha

CALENDARI FISCAL 2018
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DATES DE PAGAMENT

CONCEPTE

01/03/2018 a 04/05/2018

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

01/06/2018

Impost sobre Béns Immobles Urbans
(domiciliats – 1a fracció)

02/05/2018 a 05/07/2018

Impost sobre Béns Immobles Urbans
(no domiciliats)
Taxa per al servei de clavegueram

02/11/2018

Impost sobre Béns Immobles Urbans
(domiciliats – 2a fracció)

03/09/2018 a 02/11/2018

Impost sobre Béns Immobles Rústics
Impost sobre Béns Immobles Rústics construïts
Taxa per a la gestió de residus domèstics		
Taxa per a la gestió de residus comercials
Taxa per al servei del cementiri municipal
Taxa per a l'entrada vehicles-guals

17/09/2018 a 19/11/2018

Impost sobre Activitats Econòmiques
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posat una capa de sauló i s'ha compactat. També s'ha col·locat una barana de
fusta tractada per tal d'impedir l'accés
a la calçada just pel tram de la corba.
D'aquesta manera es vol millorar la seguretat dels vianants que passen pel
camí que comunica amb la passarel·la
del pàrquing de Sant Galderic.

Una quinzena de
poblatans donen sang
El dilluns 12 de febrer una quinzena de poblatans i poblatanes van anar a donar sang
al consultori municipal. L'acapte el va organitzar el Banc de Sang i Teixits. La propera donació és previst que es faci el mes
de setembre.
Per ser donant de sang cal tenir 18 anys o
més i pesar 50 quilos o més. Per fer la donació no cal estar en dejú. Cada dia es necessiten més de 1.000 donacions per garantir
que tothom tingui sang quan es necessita:
per a intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, trasplantaments i accidents greus. Per a més informació es pot
trucar al telèfon 061 CatSalut Respon.

La Sala Municipal d'Exposicions va acollir, del 14 al 28 de gener, una col·lecció
de fotografies de la fauna local, obra de
la poblatana Mireia P. Martos. La mostra
la va inaugurar, el diumenge 14 de gener
al migdia, l'alcalde, Santi Broch.
L'exposició portava per títol "Fotografies: treball de camp espècies en
l'hàbitat de la Pobla". Era una mostra
curiosa i molt interessant. Es recollien
gairebé una trentena d'instantànies,
d'una gran qualitat fotogràfica, de diferents animals, com l'esquirol, el ratolí de
bosc, la papallona reina, l'ànec coll verd,
el pit-roig o el rossinyol bord. El visitant, a més de contemplar les imatges,
es podia entretenir llegint les fitxes que
les acompanyaven i en què s'incloïen
diverses característiques o dades de
l'animal, com el nom en llatí, el lloc on es
pot trobar, què menja o d'on és originari.

Recull de Notícies

Descobrir la fauna local a través
de l'objectiu de la càmera
Cal destacar l'important treball de camp
que va realitzar l'autora de la mostra
per fotografiar tots els membres de la
fauna que es van recollir. La col·lecció la
va organitzar la regidoria de Cultura de
l'Ajuntament.
Exposició de l'AFM
La propera mostra que es podrà veure a l'espai cultural poblatà serà una
col·lecció de fotografies procedents
de l'Arxiu Fotogràfic Municipal (AFM),
del qual en té cura, de manera desinteressada, el poblatà Andreu Miquel.
L'exposició s'inaugurarà el diumenge 18
de març, a la 1 del migdia.
Es podran veure unes 350 instantànies,
algunes d'èpoques passades i d'altres
de més recents. Entre les fotografies
de temps passats, hi haurà imatges de
fa 30 anys, com les del sopar medieval

Inauguració de l'exposició de Mireia
P. Martos, a la Sala Municipal

que es va organitzar amb motiu de la
celebració del mil·lenari del Castell de
Claramunt. També hi haurà fotografies
de les activitats i esdeveniments locals
que van tenir lloc durant el 2017.
L'exposició, organitzada per la regidoria
de Cultura, es podrà veure fins al 31 de
març. L'horari de visita serà de dimarts
a dissabte, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4
de 8 del vespre.

Oferta de propostes del Cau Jove per als mesos
de febrer i març
La regidoria de Joventut, a través del
Cau Jove, està portant a terme durant el febrer i el març un programa
d'activitats per al jovent local. Tallers de
diverses matèries, xerrades o campionats són algunes de les propostes que
s'organitzen aquests dos mesos.
Les activitats es van obrir el dijous 15
de febrer amb un taller per aprendre a
fer un pastís de Kit Kat. Hi van participar
una desena de joves que van elaborar
dos pastissos. De tallers de cuina se'n
farà un altre el dijous 22 de març, a partir de 2/4 de 6 de la tarda al Cau Jove, i
que serà per elaborar una mona.
Pel que fa a les propostes de manualitats, el dimarts 20 i el divendres 23
de febrer es va organitzar un taller per
confeccionar clauers de feltre, al qual
van participar vuit nois i noies. El dijous
8 de març es va fer un mural amb motiu
de la Dia Internacional de la Dona, i, relacionat amb aquesta diada, del 5 al 9 de
març es van repartir llaços liles en dife-

rents punts del municipi.
També es proposa fer un projecte-taller per a la confecció de capgrossos.
Aquesta iniciativa es promou, conjuntament, amb els nens i nenes de
l'Equipament Infantil de can Galan amb
l'objectiu de potenciar la implicació dels
infants i dels joves en la vida municipal.
La idea inicial és que aquests capgrossos es puguin veure per la Festa Major
d'enguany.
Quant a les xerrades, el dijous 15 de
març, a la tarda al Cau Jove, s'ha programat un taller de sexisme a les cançons. I
el dimecres 21 de març es farà una conferència sobre orientació acadèmica,
adreçada a pares i mares. L'activitat tindrà lloc a 2/4 de 8 del vespre a l'Ateneu
Gumersind Bisbal.
Pel que fa als campionats, del 26 al 28
de març se n'organitzarà un de tennis
taula. Les inscripcions, que són gratuïtes, es podran fer del 19 al 24 de març
al Cau Jove. A més de totes aquestes

Joves que van participar al taller de
clauers de feltre

propostes, el dissabte 17 de març, a la
tarda al local juvenil, es farà una sessió
de cinema.
Relacionat amb les activitats juvenils,
el regidor de Joventut, Josep Aloy, es va
reunir, el dimarts 20 de febrer al vespre
a l'Ajuntament, amb un grup de joves per
explicar-los el projecte de construcció
d'unes pistes d'skate, una petició molt
sol·licitada pel jovent local.
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El reportatge
Tot i la pluja, la gent va sortir a veure les parades, ubicades al nucli antic

La pluja remulla la desena edició
del mercat artesanal de la Fira de
la Candelera
El 2 de febrer, festivitat
local, es van fer els actes
més tradicionals
Ja ho diu la dita: "Si la Candelera plora l'hivern és fora i si li
Candelera riu l'hivern és viu". I tot i que el mateix dia de la
Candelera, el 2 de febrer, no va ploure sí que ho va fer el diumenge 4, quan es va fer el mercat de productes d'artesania i
alimentació. La iniciativa la va organitzar la regidoria de Cultura de l'Ajuntament i l'empresa Mapamundi Produccions.
Durant les deu edicions, només en la primera, el 2009, la
pluja havia estat present. A primera hora del matí el temps
es va mantenir, però entre les 10 i 2/4 d'11 van començar a
caure les primeres gotes i després va augmentar la intensitat. Aquest fet va obligar a suspendre la ballada de sardanes
prevista i l'actuació dels Falcons de Capellades, que només
van poder fer algunes construccions.
Però, tot i la pluja, la gent, no només del poble i de la comarca, sinó també d'altres punts de Catalunya, van agafar el paraigua i van sortir a fer una volta per veure la quarantena de
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parades, situades entre el carrer Major, la plaça de l'Església
i la plaça de la Vila. El visitant podia trobar diferents productes, com olives, formatges i embotits, fruits secs garrapinyats, herbes remeieres, bijuteria, ceràmica, fusta, articles de
màgia i cartes del Tarot, entre d'altres.
Com cada any, a l'entrada del mercat, un dels forners del poble venia els tradicionals bunyols de la Candelera, que una vegada més van ser tot un èxit. Entre les parades, cal destacar
la dels Vins Claramunt, una marca que ha sorgit recentment
al nostre municipi i que està tenint una gran acollida, i la de
la cervesa artesana La Lenta, d'Igualada. També hi havia una
parada de roba feta a mà de la poblatana M. Rosa Vilardell i
una de diferents complements de les poblatanes Irma Valls i
Valeria Finkelstein.
A més dels de comprar els diferents productes, el visitant
podia escoltar les històries que explicava una Vella Candelera a l'entorn d'una foguera, situada a la plaça de la Vila, on
es podia tirar un ramet de romaní per fer fora la mala sort
i fer una crida als bons auguris. En aquest mateix indret,
s'obsequiava amb una infusió de poniol i es podia veure un
taller d'elaboració d'espelmes i una demostració d'elaboració
d'oli essencial de romaní amb fassina.
A més del personatge de la Vella Candelera, enguany, i com a

El reportatge
Inauguració de l'exposició col·lectiva d'artistes locals

Celebració de la missa solemne i benedicció de candeles

novetat, hi havia un agutzil, que recorria els carrers fent una
crida de la festa i llegint un pregó. A l'entorn de l'antic safareig hi havia diferents objectes que recordaven com, antigament per la Candelera, es feia la bugada anual a les cases.
Una altra novetat va ser que els visitants eren obsequiats
amb un tiquet per posar una espelma a l'altar de la mare de
Déu de la Llet.
A més de totes aquestes propostes, el Teatre Jardí va acollir
diverses activitats per a la quitxalla, com un taller de pintar
la cara, un de globoflexia, consistent en fer diferents formes
amb globus, i un espectacle de música.
Altres activitats de la festivitat
de la Candelera
A més del mercat de productes artesanals, dins de la programació de la Fira de la Candelera, el divendres 2 de febrer,
festivitat local, la regidoria de Cultura va organitzar diverses
activitats. A 2/4 de 12 del matí, a l'església de Santa Maria es va oficiar una missa solemne en honor a la patrona,
la mare de Déu de la Llet, acompanyada per les veus de la
Schola Cantorum d'Igualada. L'ofici es va iniciar amb la benedicció de candeles. Un cop va finalitzar la celebració litúrgica,
la formació coral igualadina va oferir una cantada.

Participants al taller d'il·luminació de natures mortes

A continuació, a la Sala Municipal d'Exposicions, l'alcalde,
Santi Broch, va inaugurar, com ja s'ha convertit en una tradició, una mostra col·lectiva d'artistes poblatans. La col·lecció
es va poder visitar fins al dissabte 17 de febrer.
Enguany es podien veure les obres pictòriques de: Francesc
Surroca, Pepita Soteras, Irene Cervelló, Miquel Bou, Xus
Luna, Pasqual Gomicia i Manel Vega. Eren quadres de diferents formats, de temàtiques diverses, com paisatges, retrats o natures mortes, i fets amb olis, aquarel·les i ceres.
A més de les peces pictòriques, es recollien algunes de les
magnífiques reproduccions de carros i calesses del Pascual
Heredia, que són veritables tresors artesanals.
Els actes del divendres es van tancar amb una discomòbil per
a la quitxalla, que portava per títol disco Pinky, i que va tenir
lloc a la tarda a l'Ateneu Gumersind Bisbal. Un bon nombre de
nens i nenes van ballar i cantar tot tipus de ritmes.
I el dissabte 3 de febrer, al llarg del matí al Teatre Jardí,
l'Agrupació Fotogràfica Castell de la Pobla va organitzar un
taller d'il·luminació de natures mortes, que va anar a càrrec
del fotògraf José Antonio Andrés, president de la Federació
Catalana de Fotografia. Hi van assistir unes 25 persones que
van aprendre l'art dels bodegons en la fotografia, tant en la
part teòrica com en la pràctica.
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Recull de notícies

Més d'una setantena de tennistes disputen
el I Open Comarca d'Anoia

Un dels partits disputats dins del I
Open Comarca d'Anoia

Més d'una setantena de tennistes participen, des de mitjan de febrer, a la primera edició de l'Open Comarca d'Anoia,
organitzat pel Club Tennis la Pobla, i
destinat a jugadors d'àmbit amateur. Els
participants són de set clubs diferents,

la majoria procedents de la comarca i alguns de fora.
Els tennistes estan dividits en dues categories: absolut masculí individual, dividida en dues subcategories, i + 50 masculí
individual i dobles. A la primera categoria
hi juguen 36 tennistes, una xifra que des
de l'entitat organitzadora es considera tot un èxit. A la de + 50, 15 jugadors,
en l'apartat d'individual, i 11 parelles, en
l'apartat de dobles. Cal destacar que alguns dels tennistes participants havien
aconseguit rànquings d'entre els 1.000
millors d'Espanya, fet que indica que hi
ha un excel·lent nivell.
Hi ha més de 700 € en premis: a
l'absolut, 250 € per al guanyador, 100 €

per al finalista, 50 € per als semifinalistes i caps de setmana per a dues persones per als guanyadors de les consolacions, i als guanyadors dels torneigs +
50, caps de setmana per a dues persones. És previst que el campionat finalitzi
el mes de maig i que es juguin més de 70
partits entre les diferents categories,
que es disputen el caps de setmana a
les pistes municipals. El torneig compta
amb la col·laboració de l'Ajuntament i de
diverses empreses i establiments locals
i comarcals.
A més de l'open, a partir d'aquest mes de
març, el club poblatà iniciarà les competicions socials, que es portaran a terme
fins a l'octubre.

Els amateurs del CF la Pobla continuen lluitant a
la tercera catalana
Els amateurs del Club Futbol la Pobla continuen lluitant a la tercera catalana, categoria a la qual van ascendir la temporada
passada. A principi de març, els futbolistes poblatans es trobaven en el setzè lloc
de la classificació i havien aconseguit sumar 16 punts. Pel que fa als equips base,
els millors classificats eren els alevins.
Dels quatre partits disputats entre la jornada 20, el primer cap de setmana de febrer, i la 23, el primer cap de setmana de
març, els amateurs n'havien guanyat dos
i n'havien perdut dos. Les victòries van
ser davant el Mediona (2-0) i el Sant Pere

Marina Torres (a la dreta)
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Molanta (0-2). I les derrotes van ser amb
el Ribes (1-2) i l'Olivella (3-2). La taula
l'encapçala el San Mauro.
Pel que fa als equips base, els juvenils se
situaven en el novè lloc de la classificació, amb 15 punts. Havien guanyat dos
partits, amb el Capellades (3-1) i el Base
Olèrdola (1-3), i n'havien perdut un, amb
l'Anoia (5-0). Els infantils, durant aquest
període, no havien aconseguit sumar cap
punt i es trobaven en el catorzè lloc de la
taula, amb només 1 punt.
Quant a l'equip aleví havia obtingut tres
victòries davant el San Mauro (2-1),

l'Ateneu Igualadí (1-6) i el Jorba (5-1), i
una derrota davant l'Anoia (9-0). Es trobava en el vuitè lloc de la classificació, amb
22 punts. Pel que fa als benjamins 7, dels
quatre partits jugats, en van guanyar dos,
amb el Capellades (13-1) i el San Mauro
(2-3), en van perdre un amb l'Òdena (94) i en van empatar un amb el Masquefa
Club Esportiu (3-3). Havien aconseguit 22
punts i anaven al desè lloc de la taula. I els
prebenjamins 7 en aquests darrers enfrontaments no havien obtingut cap punt
positiu i es trobaven en el tretzè lloc de la
classificació, amb 3 punts.

La poblatana Marina Torres, biòloga i comunicadora científica, juntament amb els seus
companys del projecte Mosquito Alert han
estat reconeguts amb un dels Premis Ciutat de Barcelona 2017, dins de la modalitat
"Ciències de la Terra i Ambientals". L'acte va
tenir lloc el dijous 15 de febrer a l'Ajuntament
de Barcelona i va ser presidit per l'alcaldessa,
Ada Colau, i el Comissionat de Cultura de

l'Ajuntament, Joan Subirats.
El jurat va valorar el treball científic
realitzat per aquests investigadors en
què la participació ciutadana, a través
d'una App, ha estat clau per estudiar
i controlar el mosquit tigre. Es tracta
d'un projecte innovador que combina
mètodes de recerca tradicional amb la
participació de la gent.
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El nostre municipi va acollir, el dissabte
17 de febrer al matí, la cinquena edició del
Cros Escolar i Cursa Popular, que enguany
va ser tot un èxit de participants i que es
va incloure, com a novetat, dins del Cros
Comarcal de l'Anoia. Al cros hi van participar 653 corredors, dividits en diferents
categories, i a la cursa, uns 160, 31 dels
quals amb dorsal.
L'activitat esportiva la va organitzar
l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes
(AMPA) de l'escola Maria Borés, el centre i el Consell Esportiu de l'Anoia amb
la col·laboració de l'Ajuntament i de més
d'una trentena d'establiments i empreses locals. Les curses es van iniciar a les
10 del matí i els recorreguts, adaptats a
cada categoria, es van fer amb sortida i
arribada als terrenys situats al costat de
la llar d'infants. Aquest emplaçament i
els itineraris era una altra de les novetats
d'aquesta cinquena edició.
A la categoria aleví hi va haver 109 corredors i els guanyadors van ser Laia Alonso (Acadèmia Igualada) i Roger Quintana
(Marquès de la Pobla). Els primers classificats locals van ser Jua Robert i Èric Morillas. A la categoria benjamí hi van córrer
212 nens i nenes i els guanyadors van ser
Martina Solà (Escola Garcia Fossas) i Aleix
Morón (Monalco). Els primers classificats
locals van ser Rosa Compte i Biel Pont. Pel
que fa als prebenjamins hi va haver 157
participants i els guanyadors van ser Èlia
Martínez (Maria Borés) i Martí Paín (Maristes Igualada). Els primers classificats

locals van ser Iona Compte i Lluc Olvera.
Pel que fa a les categories de secundària,
als cadets hi va haver 6 participants i els
guanyadors van ser Carlota Díaz (Institut
Pere Vives Vich) i Abdel Hakim (IES Badia
i Margarit). En la categoria infantil hi van
córrer 16 nois i noies i els guanyadors van
ser Sira Díaz (Institut Pere Vives Vich) i
Jan Solà ( Institut Pere Vives Vich). Els
primers classificats locals van ser Judit
Marimon i Dan Pérez.
Els darrers a córrer van ser els nens i nenes des de P5 fins a P3. A P5 hi van córrer
82 participants i els guanyadors van ser
Anna Salvador (Ateneu Igualadí) i Pol Pozo
(Herois del Bruc). Els primers classificats
locals van ser Àneu Costa i Marià Còdol.
A P4 hi ha haver un total de 36 corredors
i la classificació la van encapçalar Sheila
March (Renaixença) i Hugo Molina (Joan
Maragall). Els primers locals van ser Aina
Alegria i Edgar González. I a P3 hi va haver 35 corredors i els guanyadors van ser
Mariona Cuadrado (Escola Emili Vallès) i

Carles González (Escola Emili Vallès). Els
primers classificats locals van ser Nayla
Parcerisas i Leo Conde.
A la Cursa Popular hi va haver 31 corredors
i els guanyadors van ser Mariona Planas
(Dolors Martí) i Jordi Balaguer. Els primers locals van ser Sara Vilanova i David
Estrada. El circuit d'aquesta competició
va ser de 2.850 metres que van passar
per diferents camins rurals en direcció als
Mollons.
A més de tots els premiats, es van donar
uns premis als valors que van ser per a
Bruna Cazorla (Dolors Martí) i l'Institut
Badia i Margarit. El lliurament de medalles
va anar a càrrec de l'alcalde, Santi Broch;
de la directora de l'escola Maria Borés,
Marta Royo, i de dues representants de
l'AMPA, Sònia Solé i Sònia Arjona. A més
dels premis, es van sortejar dues bicicletes de BTT.
Des de l'Ajuntament volem felicitar els
organitzadors d'aquesta activitat, que
enguany va ser tot un èxit de participació.

Recull de Notícies

Més de 800 corredors participen al cinquè Cros
Escolar i Cursa Popular

Lliurament de premis del cinquè Cros Escolar

El primer nadó que va néixer enguany a
la comarca de l'Anoia va ser una nena
del nostre municipi, l'Andrea Nicoll Herranz Bances. Va arribar a aquest món
el dimecres 3 de gener a les 10.20 hores
a l'Hospital d'Igualada i va pesar 3.450
grams. Per a aquest motiu, el dimarts 13
de febrer, se li va fer un reconeixement
des de l'Ajuntament, al qual va assistir
l'alcalde, Santi Broch, i diversos regidors.
Moltes felicitats als pares, la Giovanna i
l'Antonio, i a la resta de la família!
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El món de les entitats

La Pobla acull l'assemblea general de la Federació
Catalana de Fotografia

Més d'una trentena d'entitats fotogràfiques es van aplegar al Teatre Jardí

Podem llegir

La Pobla de Claramunt va acollir, el dissabte 17 de febrer al matí, l'assemblea
general ordinària de la Federació Catalana de Fotografia. La reunió va tenir lloc
al Teatre Jardí i va aplegar una trentena d'entitats procedents de diferents
punts de Catalunya. L'acte el va organitzar l'Agrupació Fotogràfica Castell de la
Pobla.

Entre els temes que es van tractar es va
fer un resum de les activitats de l'any
2017 i es van plantejar les propostes per
al 2018, entre les quals hi havia la incorporació a la junta de la federació del
poblatà Lluís Pérez. A la trobada hi van
assistir el president de la Federació Catalana de Fotografia, José A. Andrés; els
membres de la junta, Frederic Garrido,

Blogs i webs interessants de cuina

Títol:

Amb sense tu

Autora:

Pep Elias

Editorial: Voliana Edicions, 2017
Pàgines: 125 pàgines
Pep Elias va néixer a Igualada el 1967. És llicenciat en Filologia
Catalana. Treballa al Consorci per a la Normalització Lingüística
i també exerceix de periodista. Imparteix cursos d'escriptura
creativa a la Universitat de Barcelona.
Amb sense tu està format per divuit relats breus, estructurats
amb senzillesa, i la majoria amb històries que narren fets sense
gaire complicacions. Bé, tot això és en principi el que sembla, però
tots sabem que, sovint, les aparences enganyen. Com es pot llegir
en la sinopsi del llibre: "Potser la gràcia d'aquest llibre és que, a
més de fer-nos saber què els passa als protagonistes, també ens
permet imaginar què els hauria pogut passar. Amb o sense? Ells
no poden triar".

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
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Raimon Moreno, Joan Elias, Laura Prego, Josep M. Casanoves i Osho Goles, i la
presidenta de l'entitat fotogràfica local,
Neus Aguilera.
Des de la seva creació, el mes de febrer
de l'any passat, l'agrupació poblatana no
ha parat de fer activitats, com cursos,
tallers, sortides, concursos a Instagram,
exposicions o presentacions de llibres.
Entre els cursos i tallers se n'han organitzat d'iniciació a la fotografia, Photoshop o fotografia digital en blanc i negre.
Alguns els han impartit fotògrafs de renom, com Eduardo Blanco, col·laborador
del National Geographic, o Gabriel Brau,
que el 2007 va rebre el Premi Nacional
de Fotografia de la Confederación Española de Fotografía i que el juliol va venir a
presentar el seu llibre Visión fotográfica
y Lenguaje Visual. Quant a les sortides
se n'han fet a Barcelona, Montserrat o
Sitges.

L’AJUNTAMENT
INFORMA

FEBRER - MARÇ 2018

Si us agrada cuinar, a la xarxa trobareu webs i blogs per a tots els
gustos i aficions. Algunes pàgines són:
- http://deliciousmartha.com/: blog d'una enamorada de la cuina que us portarà a llocs de tot el món i en què sempre s'expliquen
els orígens de cada plat.
- http://www.lalakitchen.com/: blog de l'Elka, una dona amb molts coneixements sobre l'art d'alimentar-se de manera saludable.
- http://www.cocinandoconcatman.com/: Manu Ruiz (Catman) i
Fran Muñoz són els creadors d'aquest blog que està ple de receptes
creatives i molt originals, amb unes fotografies de gran qualitat.
- www.cuinaperparesimperfectes.blogspot.com.es: és especial perquè està pensada per ajudar els pares en l'alimentació
infantil. Té diferents apartats: Nutrició i dietètica; Cuina, on ens
il·lustra de tècniques i estris diversos, i, finalment, Hàbits, en
què es treballa la pedagogia del menjar per tal d'aconseguir que
aquest sigui un gaudi i no un problema per als més petits.
- http://www.exquisitovegetariano.com/: aquest blog és pensat per a aquelles persones que volen seguir o provar una dieta
vegetariana. Les receptes són senzilles i molt vistoses.
- http://cocinaparaimpostores.blogspot.com: es tracta d'un
web molt divertit que ensenya a fer plats fàcils, però amb trucs
perquè semblin molt elaborats.
Mercè López Raich
Bibliotecària de la Biblioteca Municipal

Fa unes setmanes, el grup municipal
de Participa #volemunapoblamillor va
fer arribar un escrit als mitjans de comunicació en què afirmava que hi havia
"fets irregulars" en la contractació del
manteniment de l'enllumenat públic a
l'empresa que té adjudicat el servei. Des
de l'equip de govern del PDeCAT volem
fer una sèrie d'aclariments en relació
amb aquest tema:
• És cert que en el punt cinquè del
contracte administratiu signat entre
l'empresa i l'Ajuntament el 20 de juny
de 2013 s'especifica que el contracte
tindrà una "durada de 4 anys, no prorrogable" i que, per tant, finalitzava el 20 de
juny de 2017. Però també cal dir que en
el plec de prescripcions tècniques per
fer l'adjudicació, aprovat per la Junta de
Govern Local del 23 d'octubre de 2012,
en la pàgina número 10, es diu que "en
cas d'extinció del contracte, el contractista s'obliga a continuar la pres-

tació del servei fins a la nova adjudicació (segons l'art. 235. a) ROAS en relació
amb la clàusula 1.6) PCAP, que recull la
pròrroga obligatòria per al contractista.
Veure també art. 23 i 303 TRLCSP).
• És cert que, a petició de l'empresa, el
2 de novembre de 2016, es va fer un
Decret d'Alcaldia en què s'aprovava "un
contracte de transició del servei de
manteniment d'enllumenat públic essencial amb les mateixes condicions indicades en el contracte promogut entre
l'Ajuntament i l'empresa (...) fins a la redacció d'un nou plec de clàusules per al
mateix servei". Aquest document, però,
no era necessari tenint en compte el que
s'ha explicat en l'anterior paràgraf sobre
el plec de prescripcions tècniques.
• Des dels Serveis Tècnics Municipals ja
s'està treballant en la redacció d'un nou
plec de clàusules per fer la nova adjudicació del servei de manteniment de
l'enllumenat públic.

Des de l'equip de govern del PDeCAT
preguntem a Participa!: qui creu que
s'hauria d'encarregar de fer el manteniment de l'enllumenat públic mentre no
es faci la nova adjudicació? O s'ha de
deixar de donar el servei?
Tot i el que vulguin fer creure, no amaguem res i actuem amb la màxima transparència, com dicta la llei. A vegades,
tenim la sensació que només ens volen
posar entrebancs, però tenim clar que la
nostra responsabilitat, i com a mereixedors de la confiança de la gran majoria
dels poblatans i les poblatanes, és donar
serveis al poble i atendre'n les necessitats. Així ho fem i ho continuarem fent.

Grups municipals

>> La contractació del manteniment de l'enllumenat públic

Grup Municipal del PDeCAT

>> Treballem per la Pobla
Des del grup municipal PARTICIPA estem treballant pel nostre poble aportant
idees per aconseguir que La Pobla de
Claramunt sigui un poble ple de vida. Des
del 2015 hem fet propostes mitjançant
precs, preguntes i mocions, sempre tenint com a objectiu fer una pobla millor.
Volem aprofitar aquest petit espai en
el butlletí municipal per poder explicar
algunes de les propostes que hem presentat fins a dia d'avui:
1) Suport a l'acollida de població refugiada víctima dels Conflictes armats a la
mediterrània, on vam demanar incloure
l’enllaç "d'acollida als refugiats" a la web
municipal. Es va aprovar per unanimitat.
2) Projecte d'horts vius a la pobla, amb
la idea de promoure l’ús dels horts que
actualment estan en desús. Aprovada
per unanimitat, però fins a dia d'avui
l'equip de govern encara no han engegat
cap iniciativa.
3) Moció per a una major informació,

transparència i eficiència econòmica en
la contractació menor, amb l'objectiu
que totes les empreses interessades
puguin optar a aquests contractes.
L'equip de govern va votar en contra.
4) Proposta contra l'ús no agrari del Glifosat a La Pobla de Claramunt. Aprovada per unanimitat.
5) Instar a l'ajuntament a l'elaboració
d'uns pressupostos participatius, amb
l'objectiu que els poblatans participin en
alguns dels projectes de l'ajuntament.
L'equip de govern no la va acceptar ja
que, en el mateix ple ordinari, ens van
respondre que ells no hi creuen.
6) Proposta per a la promoció de
l'energia 100% renovable i la lluita contra la pobresa energètica. Aprovada
amb l'abstenció de l'equip de govern.
7) Revisió i manteniment de les fonts
naturals existents en el municipi. Aprovada per unanimitat, però fins a dia
d'avui no s'ha fet res i no ho entenem.

8) Millora de la seguretat vial en relació
a la problemàtica de les voreres, tenint
en compte les dificultats dels veïns i
veïnes amb les voreres estretes, en mal
estat, pals al mig del pas, i altres. L'equip
de govern va votar en contra, responent
que ja hi fan actuacions i que les voreres
estan en general en bon estat.
9) Instar a l'Ajuntament a treballar amb la
banca ètica. L'equip de govern no la va acceptar, responent que no serveix per a res.
10) Moció Residu zero, per tal de reduir
la generació de deixalla en els locals
municipals i desenvolupar accions de
prevenció. Es va aprovar per unanimitat.
Seguirem treballant amb força per intentar assolir les millores que molts
de vosaltres ens demaneu, encara que
l'equip de govern tingui altres maneres
de veure i viure la política municipal.
Grup Municipal de
Participa #volemunapoblamillor
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Grups municipals

>> De nou ..... un any perdut
El pressupost municipal de la Pobla
de Claramunt per l'any 2017 pujava
3.933.831,66 € en ell es preveien despeses per inversions reals de més de 1
milió euros.
A final d'any comprovem amb gran preocupació i decepció que com l'any anterior la majoria de projectes previstos no
s'han portat a terme.
Un gran fracàs de l'acció de govern
d'alcalde i regidors del grup de CiU. Repassem-ho
• Urbanització carrer sota el dispensari NO S'HA EXECUTAT
• Interconnexió aparcaments St Galderich NO S'HA EXECUTAT
• Ampliació bar piscina NO S'HA EXECUTAT
• Modificació vial accés CEIP EXECUTAT
• Instal·lació biondes camí del Castell EXECUTAT
• Enderroc edifici c/ Josep Jové (bar el

Pont) NO S'HA EXECUTAT
• Compra terrenys zona esportiva NO S'HA EXECUTAT
• Rehabilitació pont de la Boixera NO S'HA EXECUTAT
• Reformes Ateneu EXECUTAT
• Equips informàtica EXECUTAT
• Pistes de pàdel NO S'HA EXECUTAT
En definitiva, s'ha fet només un 10,5 %
de la previsió. I si afegim els projectes
inclosos en pressupost de l’any passat
el percentatge és mínim
• Semàfors a la ctra. C-244 (avda. Catalunya) NO S'HA EXECUTAT
• Eixamplament c/ Josep Jové NO S'HA EXECUTAT
• Quota urbanística per cessions zona verda NO S'HA EXECUTAT
Des de JUNTS PER LA POBLA ens repe-

tim les mateixes preguntes fetes l'any
passat,
¿En què s'han gastat els diners
d’aquestes inversions?
¿En què s'han gastat els romanents de
tresoreria del 2015 i 2016?
¿El pressupost de 2017 aprovat a mig
any, era un pressupost virtual fet només
per complir un expedient?
En resum, ja que l'equip de govern del
nostre Ajuntament no ha fet la feina,
l'any 2017 ha estat NOVAMENT UN ANY
PERDUT per la Pobla i pels poblatans
com va ser-ho el 2016, és a dir que el
que hem pagat amb els nostres impostos no ens ha estat retornat des de la
gestió municipal.

Grup Municipal de
Junts per la Pobla-CP

>> Estimat Oriol Junqueras,
T'escrivim aquesta carta des de
l'anoienca població de la Pobla de Claramunt. Com historiador, segur que coneixes el nostre poble pel castell de Claramunt que forma part dels castells de
frontera, o per la llegenda de Sant Procopi que va fer fugir el rei morisc amb
un ramat de cabres amb torxes enceses
a les banyes o pels molins paperers a la
llera del riu Anoia.
Però avui aquesta carta es per fer-te
saber que creiem que la teva situació es
molt INJUSTA. Tu, el Joaquim i els Jordis sou hostatges polítics i creiem que
aquesta situació s'ha de fer pública. No
ens resignem a normalitzar uns empresonaments preventius per uns delictes
inventats. Per això en cada ple, en cada
concentració, en cada trobada d'acció
de solidaritat, etc. us tenim presents,
molt presents. Tot i això hi ha veïns del
nostre poble, que es creuen les mentides
que venen de l'estat espanyol i que con-

tínuament arrenquen els llaços grocs,
símbols de solidaritat, però aquest fet
no ens farà caure en el desànim i continuarem explicant que això ja no va de
independència sí o no, democràcia sí o
no, ara és un tema de justícia sí o justícia no. Que si es toleren aquestes injustícies demà seran uns altres els que les
patiran, pensin el que pensin o defensin
el que defensin, i en especial que quant
ataquen a Catalunya ens ataquen a tots
i totes, pensem el que pensem i votem el
que votem.
El partit que presideixes, te una secció
local activa a la Pobla de Claramunt. En
els darrers anys hem fet una evolució de
la qual ens sentim partícips, fent molt
bona feina a nivell nacional, comarcal
i local. A les eleccions locals del 2011,
van ser 104 (10,48%) els poblatans/poblatanes que van creure en el projecte
d'ERC. A les locals del 2015 van ser 145
(12%) i aquest augment de votants ha

continuat amb les eleccions generals de
l'estat espanyol, 207 (17%) el 2015 i 220
(20%) el 2016, fins arribar als 338 vots
(23%) a les darreres eleccions del 21 de
desembre de 2017, rècord de resultats
en el nostre municipi. Tenim ganes de
treballar i procurem fer tot el que podem
o ens deixen, però no ens cansarem mai
de proposar, crear, preparar i realitzar
coses per millorar el nostre poble, comarca i país. ESTEM A PUNT!!.
LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS (122 dies
Jordis i 105 dies Oriol i Joaquim).

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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El millor testimoni de l'antiguitat de l'església de la Santíssima Trinitat el tenim en les tres pedres rodones que s'han conservat durant segles i que les podem recuperar en relatiu bon
estat de conservació.
La primera pedra és la fundacional, amb una inscripció gravada que ho explica: "EN L'ANY DE LA NATIVITAT / DE NOSTRE
SENYOR DEU / M CCC LXXX / EN R MUSET / DE LA POBLA DE
CLARAMUNT / FEU FER AQUESTA CAPELLA / A EN IOAN / DE LA
PADROA / LA OBRÀ".
En la segona pedra es troben les figures en relleu del Pare
Etern, el Crist Crucificat i el colom de l'Esperit Sant, encara
que una mica desgastats pel pas dels temps passats a la intempèrie, i que seria la principal clau de volta primitiva.
La tercera pedra porta l'anagrama JHS amb una creu, els tres
claus de la crucifixió i la data de 1670, que és la d'un nou altar
dedicat al Sant Crist vell.
El rector Pau Solà
Del llistat de rectors poblatans cal destacar la figura de mossèn Pau Solà (1748-1805) pels canvis radicals que va fer durant els cinquanta-set anys de rectorat, sobretot, per la seva
obra titànica de la construcció de la nova església, que és
l'actual, i que es va obrir el 1793 quan la Pobla tot just havia
arribat al miler d'habitants. I també, després, per les reformes
i ampliació de la casa rectoral, bastida al damunt de l'espai de
la Trinitat, i de la qual en tenim la prova de la gran portalada, de
l'any 1799, a l'indret de l'antic campanar i al principi del carrer
de la Font.
Amb la nova església en funcionament es va escometre una
gran reforma i, per això, a efectes pràctics es va desmuntar
l'església gòtica, que ja feia sis anys que havia quedat sense
culte, i que en un plànol antic de la Trinitat es pot compro-

D'interès

Les obres a l'antiga Trinitat

Plànol de l'església gòtica de la Santíssima Trinitat (segle XV)

var que tenia creuer i quatre perímetres, i que solament en va
subsistir una arcada ogival.
Cal Juanito
En l'espai dessacralitzat de l'antiga església de la Trinitat i
modificat amb voltes de diafragma, dedicat a utilitats rectorals, des de 1929 la Societat Casino hi havia establert una
cooperativa de consum, que l'any 1933 van arrendar a Joan i
Ferran Romeu i Padró i Ascenció Romaní i Esteve, que aviat
van popularitzar com a cal Juanito, amb una botiga de queviures i cansaladeria. El 1963 en van ser successors Rosa Romeu
i Jaume Bartrolí, que el 1974 retolarien com a Autoservei cal
Juanito i, posteriorment, com a Autoservei Les Arcades, a cura
dels hereus Joan Romeu i Montserrat Vilà, fins al seu trasllat a
l'avinguda de Catalunya, el 2017, després de vuitanta-quatre
anys d'activitat al mateix lloc.
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'hirvern: 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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Agenda

AGENDA MARÇ-ABRIL
- Exposició anual de l'Arxiu Fotogràfic Municipal (AFM)
Dies: del diumenge 18 al dissabte
31 de març
Horari: de dimarts a dissabte, de
2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del
vespre
Lloc: Sala Municipal d'Exposicions
Organitza: Regidoria de Cultura
- Bingo especial de primavera
Dia: dimecres 21 de març
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Teatre Jardí
Organitza: Associació per a l'Oci
de la Gent Gran
- Juga a la Primavera
(de P3 a 6è)
Dies: del 26 al 29 de març
Horari: de les 9 del matí
a la 1 del migdia
Lloc: escola Maria Borés
Organitza: Regidoria d'Infància
i Joventut

- Casalet de Primavera
(de P0 a P2)
Dies: del 26 al 29 de març
Horari: de les 9 del matí
a la 1 del migdia
Lloc: Llar d'Infants Municipal
Sol Solet
Organitza: Regidoria d'Infància
i Joventut
- Cantada de caramelles
Dia: diumenge 1 d'abril
Hora: tot el matí
Lloc: diferents punts del poble
Organitza: Societat Coral La Lira

ACTIVITATS DEL CAU JOVE
Organitza: Regidoria de Joventut
- Xerrada sobre orientació
acadèmica per a pares i mares
Dia: dimecres 21 de març
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
- Taller d'elaboració de mones
Dia: dijous 22 de març
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Cau Jove
- Campionat de tennis taula
Dia: del dilluns 26 al
dimecres 28 de març
Hora: tarda
Lloc: Cau Jove

Fa anys

Primera edició del mercat de productes d'artesania i d'alimentació amb motiu de
la Fira de la Candelera (2009)

