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Pressupost de més
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Bona acollida de les
activitats de la
Fira de la Candelera

Nous plans
ocupacionals per a
persones aturades
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Primera visita del president
Artur Mas a la Pobla

EDITORIAL

Què pot passar amb els ajuntaments?
En el Ple extraordinari del 27 de febrer es va aprovar, per unanimitat, que l’Ajuntament interposarà un recurs contra la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
que vol aplicar el Govern central del PP. Aquesta llei suposa un
atac frontal contra els ens municipals i una recentralització de
l’Estat. Aquesta manera d’actuar recorda temps passats, però
no ens ha d’estranyar venint d’on ve i l’estima que tenen cap
al nostre país.
Si s’acabés aplicant aquesta reforma, els ajuntaments veurien
retallades les seves competències bàsiques, com la gestió de
les llars d’infants, la neteja viària, l’enllumenat públic, la pa-
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vimentació de les vies urbanes o els serveis socials. Això afectaria, directament, l’atenció als ciutadans i ciutadanes, ja que
l’ajuntament deixaria de ser l’administració més propera com
és ara.
Seria bo, per tant, que abans de tirar endavant aquesta llei es
pensés en les conseqüències que pot tenir per a la ciutadania, que en serà la principal afectada. Perquè sí que és veritat
que cal aprimar l’administració i reduir despeses però: aquesta és la manera? Les lleis que es fan des d’un despatx primer
s’hauria de veure quina afectació real tenen. Esperem que el
govern central s’ho repensi i que la llei no s’acabi aplicant.
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OPINIÓ

Temes de política nacional i local
Abans de comentar temes de política més local, vull fer referència a
la visita que va fer a final de març al nostre municipi el president de
la Generalitat, Artur Mas. El màxim representant del govern català
va signar el Llibre d’Honor de l’Ajuntament i després va anar a veure
la plataforma logística que Creu Roja té al polígon del Plans d’Arau i
que és el centre des d’on es distribueix ajuda nacional i internacional
per a les persones amb pocs recursos i els països que han patit algun
desastre o que viuen en condicions precàries.
Va ser una satisfacció i un orgull com a poble rebre la màxima autoritat del nostre país, i més en els moments que estem vivint. Un país
que es troba en un moment històric crucial que, se segueixi el camí
que se segueixi, marcarà el seu futur. Un país que cansat de rebre un

va ser el primer que va considerar que la proposta que van presen-

tracte injust per part de Madrid només demanem una cosa: poder

tar un grup de joves poblatans s’havia de desestimar, tot i que en

decidir què volem ser i cap on volem anar. Per què no ens ho deixen

l’article que llegireu afirma tot el contrari. És clar que tothom pot

fer? Potser tenen por?

expressar la seva opinió però el que no és lícit és confondre la gent

A totes les propostes i vies de diàleg que hem obert hem rebut un

i explicar mitges veritats.

NO per resposta. El darrer, el 8 d’abril quan el Congrés de Diputats

I en quart lloc, l’empresa a la qual es va proposar adjudicar no va

va rebutjar la proposició de llei orgànica del Parlament de Catalunya

presentar una documentació que se li va requerir i, per tant, ara

de delegació a la Generalitat de la competència per fer un referèn-

s’estan fent les gestions per adjudicar l’establiment a la segona em-

dum i decidir el nostre futur. Ara hem de ser més ferms que mai, no

presa que va presentar una proposta que complia tots els requisits.

acovardir-nos i tirar endavant. No és ni serà un camí de roses però
ho hem d’intentar i, si pot ser, tots junts.

Estat dels projectes i de les obres
A principi d’any es van iniciar les obres d’arranjament d’un tram de

Aclariments sobre l’adjudicació del bar de l’Ateneu

la carretera de la Rata i de la zona d’aparcament del camp de fut-

Pel que fa a temes més locals, en aquest butlletí podreu llegir un

bol del Pas Blau. L’actuació va estar aturada durant unes setmanes

escrit del Grup Municipal Socialista sobre l’adjudicació del bar de

perquè s’havia de soterrar la línia d’electricitat però ja torna a es-

l’Ateneu. Vull fer una sèrie d’aclariments sobre aquesta qüestió per-

tar en marxa. Aquesta obra es va retardar per diversos motius però

què s’han escrit i s’han dit moltes coses que no s’ajusten del tot a

l’important és que ja s’està executant. Si no hi ha cap contratemps,

la veritat.

l’actuació es preveu que estigui acabada a l’estiu.

En primer lloc, cal dir que per adjudicar un espai municipal d’aquestes

També estem treballant en altres projectes, com la construcció de

característiques no es pot fer a dit sinó que s’ha de fer seguint unes

dues passarel·les de vianants sobre el riu Anoia, que es començaran

normes. Per tant, la Junta de Govern Local, que és l’òrgan que té la

entre els mesos de maig i juny, la connexió dels aparcaments públics

competència, va aprovar el plec de clàusules i la contractació es va

de Sant Galderic i la Mare de Déu de la Llet, prevista per a l’any vi-

fer per procediment obert. Si que és cert que es posaven una sèrie

nent, la col·locació d’unes bústies de correus al barri de les Garrigues

de condicions, com una experiència mínima de cinc anys, que ens va

o la millora de l’entorn del Corral de la Farga. El setembre tenim pre-

semblar del tot lògic per portar un establiment com aquest i oferir

vist iniciar les obres d’obertura del carrer Josep Jové i també estem

un servei de qualitat al poble i que en cap cas volia ser un requisit

pendents de les subvencions de la Diputació de Barcelona per fer

discriminatori.

una actuació d’arranjament de l’accés al camí lateral del castell (des-

En segon lloc, a la mesa de contractació hi va haver representants de

prés de la porta de servei) i de millora de l’Ateneu Gumersind Bisbal.

tots els partits polítics presents al Consistori i van ser lliures, només

Tenim moltes altres actuacions en cartera, que, de mica en mica, mi-

faltaria, d’expressar la seva opinió. Per tant, no es va obligar ningú,

rarem d’anar tirant endavant. Cal tenir present que, en aplicació de la

com sembla que es vol donar a entendre en l’escrit del PSC. A més

normativa d’estabilitat dictada pel govern central, ara no és moment

si els socialistes no estaven d’acord amb el procediment que es va

de fer grans infraestructures sinó de realitzar actuacions que siguin

seguir es podien negar a formar part de la mesa de contractació i si

efectives per millorar la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.

en formaven part, com va ser el cas, el representant del partit podia
Santi Broch i Miquel

votar en contra dels acords que es van prendre.

Alcalde

En tercer lloc, cal dir que en la reunió de la mesa el regidor del PSC
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CRONOLOGIA DE PLENS
Sessió ordinària del 5 de novembre de
2013
• S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió
ordinària del 19 de setembre de 2013.
• Es dóna compte de les darreres actes de la
Junta de Govern Local.
• S’aprova, amb els vots a favor de CiU,
l’abstenció del PSC i en contra d’ERC la proposta de les festes locals per al 2014. Els dies
aprovats són el dilluns 3 de febrer, amb motiu de la Fira de la Candelera, i el dilluns 7 de
juliol per la Festa Major.
• S’aprova, per unanimitat, l’adjudicació de
l’obra d’arranjament de vialitat, zona verda
i aparcament al camí de la Riera i accés al
camp de futbol a l’empresa Ingeniería Constructora Manresana, SL (ICMAN) per un import de 193.150 € (IVA exclòs) amb el compromís d’assumir unes millores de 30.000 €
d’unitats d’obra no previstes i de 20.000 €
d’excessos d’amidaments.
• S’aprova, provisionalment, amb els vots a
favor de CiU, en contra del PSC i l’abstenció
d’ERC, la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2014.
• S’aprova, inicialment, per unanimitat,
l’ordenança municipal de creació de fitxers
de protecció de dades de caràcter personal.
• En l’apartat d’informes i propostes
d’alcaldia, l’alcalde, Santi Broch, comenta diversos temes, com la caminada i l’esmorzar
popular que va organitzar, el 27 d’octubre,
la delegació poblatana de l’Associació Espanyola contra el Càncer i les actuacions
que és previst realitzar a la carretera C-244,
com la ubicació de nous passos de vianants
i de dos semàfors. Broch també es refereix a
l’arranjament de camins que van cap a les
Garrigues i del camí del Cargol.
• En el punt de precs, preguntes i mocions
per part d’ERC es plantegen diverses qüestions, com el trasllat de l’empresa Reciclatges

Sabaté o la reactivació del Corral de la Farga.
El PSC pregunta sobre diversos temes, com
la possibilitat de fer una pista de bàsquet,
l’empresa que s’encarrega del manteniment
dels semàfors o si ja s’ha començat a fer la
poda dels arbres. L’equip de govern respon
les qüestions plantejades.
Sessió extraordinària del 27 de novembre
de 2013
• S’aprova, inicialment, per unanimitat,
la modificació de les Normes Subsidiàries
de Planejament en l’àmbit dels sectors
d’activitat econòmica Plans d’Arau I i II, així
com el conveni urbanístic amb Reciclatges
Sabaté. SL per al trasllat d’aquesta empresa
al polígon industrial.
• S’aprova, inicialment, amb els vots a favor
de CiU i d’ERC i l’abstenció del PSC la modificació de crèdits del pressupost de 2013.
Sessió extraordinària del 27 de desembre
de 2013
• S’aprova, inicialment, amb els vots a favor
de CiU, en contra del PSC i l’abstenció d’ERC
el pressupost per a l’exercici 2014, que és de
3.358.867, 81 €.
Sessió ordinària del 16 de gener de 2014
• S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió
extraordinària del 27 de novembre de 2013 i
de la sessió extraordinària del 27 de desembre de 2013.
• Es dóna compte de les darreres actes de la
Junta de Govern Local.
• S’aprova, per unanimitat, la convocatòria
de subvencions a les entitats locals per a
l’any 2014. Les sol·licituds es podran presentar a les oficines municipals fins al 31 de
març.
• En l’apartat d’informes i propostes
d’alcaldia, l’alcalde, Santi Broch, comenta

diverses qüestions, com la bona acollida de
les activitats organitzades amb motiu de les
festes de Nadal; la petició d’una estació de
control mediambiental a la Generalitat per
col·locar-la, temporalment, al polígon dels
Plans d’Arau; el canvi de les bateries dels fanals ubicats al barri de les Garrigues, o l’inici
de les obres d’arranjament del pàrquing del
camp de futbol del Pas Blau i d’un tram de la
carretera de la Rata.
L’alcalde també informa sobre diversos temes relacionats amb la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD),
com l’elaboració d’un pla de mobilitat de la
Conca, els treballs de neteja del riu Anoia o la
proposta per mancomunar la recollida dels
gossos abandonats.
• En el punt de precs i preguntes, des dels
dos partits de l’oposició plantegen diferents
qüestions, com en quin punt es troba el projecte de col·locació de dues passarel·les de
vianants sobre el riu Anoia o la neteja de les
rotondes del barri de les Garrigues i de les
parcel·les que són propietat municipal. Des
de l’equip de govern es responen els diversos
temes plantejats.
Sessió extraordinària del 27 de febrer de
2014
• S’aprova, per unanimitat, el recurs al Tribunal Constitucional en contra de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local. Aquest requeriment es farà a través del
Consell de Governs Locals de Catalunya.
• S’aprova, per unanimitat, l’acceptació de
l’adhesió dels municipis de Rubió, Sant Martí Sesgueioles i la Pobla de Claramunt a la
Mancomunitat per a l’Atenció dels Minusvàlids Psíquics de la comarca de l’Anoia. Així
mateix, s’aprova la modificació de la redacció
de l’article 1 dels estatuts de l’esmentat ens.

RECULL DE NOTÍCIES

Terra del Castell de Claramunt per plantar el Roure del Tricentenari

MOMENT EN QUÈ LA REGIDORA VA TIRAR LA TERRA AL ROURE
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El nostre municipi va col·laborar en la
plantada del Roure del Tricentenari, que
es va fer, el diumenge 2 de març al matí
a la muntanya de Montserrat, al costat
de Santa Cecília. L’acte simbòlic el va presidir el conseller de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, Francesc Homs.
Aquest arbre es va plantar amb terres

procedents de diferents municipis catalans. La de la Pobla era del castell. A
l’acte hi va assistir la regidora de Cultura, Esther Touriñán, que va poder tirar la
terra al roure, un arbre tradicionalment
molt arrelat al nostre país. Aquest és un
dels actes inclosos en la celebració dels
300 anys de 1714.

RECULL DE NOTÍCIES

El president de la Generalitat visita l’Ajuntament i el
magatzem de la Creu Roja
El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va visitar per primera
vegada, el dissabte 29 de març, el nostre
municipi. El màxim responsable del govern català va signar al Llibre d’Honor
de l’Ajuntament i després va fer una
visita a la plataforma logística humanitària de Creu Roja.
L’alcalde, Santi Broch, i la resta de regidors van rebre Mas a la Casa Consistorial. Després de signar el Llibre d’Honor,
Broch va adreçar unes paraules de benvinguda al president que, va recordar,
ja havia visitat la Pobla de Claramunt
com a conseller. L’alcalde poblatà va
fer una breu radiografia del municipi
i va explicar que, “tot i la greu crisi
que estem vivint, el municipi se’n va
sortint”.
Santi Broch va destacar la importància
del polígon industrial dels Plans d’Arau
per superar l’atzucac econòmic. També va esmentar la recuperació del riu
Anoia, l’aigua del qual ara baixa més
neta que fa uns anys, i l’estructura del
poble, que està dividit en barris.
El president va mostrar el seu goig
d’estar a la Pobla de Claramunt i sobretot per visitar la plataforma que Creu
Roja té al municipi. Mas va subratllar
que “malgrat les dificultats del moment, entitats com aquesta tenen
més voluntaris que abans i creixen en
nombre d’afiliats i en donatius. Això
fa que realitzin un servei fonamental
en la nostra societat. Les administracions també fem aquest paper significatiu, i sobretot els ajuntaments
que esteu a primera línia, per ajudar
les persones més necessitades”.
El president va afegir que aquest aspecte social és molt important, però que no
s’ha d’oblidar el rellançament econòmic del país que és vital “per superar
la crisi i ajudar la gent perquè surti
d’aquest situació tan vulnerable”. En
aquest sentit, Mas va destacar que, actualment, Catalunya “té més inversió
estrangera que en altres moments
i l’any passat vam rebre quinze mi-

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I L’ALCALDE, EN EL MOMENT DE LA SIGNATURA AL LLIBRE D’HONOR

VISITA D’ARTUR MAS AL MAGATZEM DE LA CREU ROJA

lions i mig de turistes. Això vol dir
que com a país som atractius”.
El màxim responsable del govern català
va assegurar que Catalunya té “ambició,
vol tirar endavant i fa les coses d’una
manera serena, positiva, pacífica i amb
un sentit democràtic molt gran”. Per tant,
va concloure, “un país sensible des de
l’òptica social, que intenta ser atractiu des del punt de vista econòmic
malgrat les dificultats i que es mou
per uns objectius polítics són elements que sumats fan que valgui la
pena treballar per tirar-lo endavant”.
Després de la visita a l’Ajuntament, Mas
es va traslladar a la plataforma logística
que Creu Roja té al polígon dels Plans
d’Arau i des d’on es distribueix ajuda
nacional i internacional. Artur Mas va
fer un recorregut per les instal·lacions,

acompanyat del president de Creu Roja
a Catalunya, Josep Marquès, i de diversos membres de la comissió de direcció
de l’entitat.
En aquesta visita a la Pobla de Claramunt van acompanyar al president de
la Generalitat, la consellera de Benestar
Social i Família, Neus Munté, el delegat
territorial del Govern a la Catalunya
Central, Juli Gendrau, i la diputada al
Parlament Maria Senserrich.
La plataforma logística humanitària de
Creu Roja es va crear el 2011 per donar
resposta, amb més rapidesa i eficàcia, a
les emergències que hi pugui haver a Catalunya. També es va visitar el magatzem
d’emergències i ajut humanitari internacional, ubicat a la mateixa zona industrial, que, des de 2006, treballa en la gestió d’emergències d’àmbit internacional.
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RECULL DE NOTÍCIES

L’Ajuntament subvencionarà les plusvàlues dels
afectats per processos d’execució hipotecària
LA PAH VA PRESENTAR UNA
MOCIÓ PER A LA SANCIÓ DELS
IMMOBLES PERMANENTMENT
DESOCUPATS PROPIETAT
D’ENTITATS FINANCERES I
ALTRES GRANS EMPRESES

L’Ajuntament subvencionarà les plusvàlues de les persones afectades per un
procés d’execució hipotecària. Així es
va aprovar, per unanimitat, en la sessió
ordinària del dijous 20 de març. Aquesta proposta es va acordar a través d’una
moció presentada al Ple per la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH).
El Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març,
de mesures urgents de protecció dels deutors hipotecaris sense recursos, estableix
que el subjecte passiu de les plusvàlues
per als casos de dació en pagament serà
l’entitat bancària i no el propietari. Aquesta mesura no s’aplica, però, quan és una

compravenda. Per aquest motiu, des de la
PAH es demana l’habilitació d’una partida del pressupost municipal per cobrir
aquests casos.
L’alcalde, Santi Broch, va explicar que en
les dacions de pagament l’Ajuntament ja
aplica el no pagament de l’impost per part
del propietari i “és lògic que en el cas de
les compravendes es faci igual perquè
en el fons són una dació encoberta”.
Així es reconeix en l’Ordenança Fiscal número 4 de l’Impost sobre l’Increment de
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
en l’article número 3.
A més d’aquesta moció, la PAH també
en va presentar una altra per a la sanció
dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres
grans empreses. L’alcalde va comentar
que a la Pobla “només hi ha cinc o sis
habitatges propietat dels bancs que
estiguin buits”. El punt es va aprovar per
unanimitat.
El text estableix imposar fins a tres multes
coercitives que poden arribar als 100.000
euros, tal i com determina l’article 113.1

de la Llei 18/2007, prèvia advertència,
si transcorregut el termini fixat no s’ha
produït l’ocupació de l’immoble. La moció
també especifica l’elaboració i aprovació
d’un pla municipal d’habitatge o actualitzar el planejament existent que contempli
i reguli degudament les mesures de foment per evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges.
Una altra de les qüestions que es va tractar i que es va deixar sobre la taula va ser
una moció presentada pel Grup Municipal
Socialista sobre un estudi del clavegueram
a diversos barris del municipi. Santi Broch
va explicar que “el tema ja s’està treballant a través del nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) i que,
per tant, quan es faci l’aprovació inicial si l’estudi no és exhaustiu llavors
es pot tornar a posar la moció sobre
la taula”.
En aquest Ple també es va aprovar, per
unanimitat, el conveni de col·laboració
amb els ajuntaments de Vilanova del Camí
i Òdena per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses.

El Consistori, en contra de la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local
LA REFORMA VULNERA
L’AUTONOMIA I LES COMPETÈNCIES
DELS AJUNTAMENTS

L’Ajuntament interposarà conflicte en
defensa de l’autonomia local contra la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Govern central.
Així es va aprovar, per unanimitat, en el
Ple extraordinari del 27 de febrer.
L’alcalde, Santi Broch, va explicar que
“aquesta llei disminueix l’autonomia
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de les administracions locals i suposa
una recentralització de l’Estat. És un
atac frontal a les entitats municipals,
a la democràcia i un retorn a l’època
franquista”. La reforma vulnera clarament l’autonomia local i les competències exclusives en matèria de règim local
i d’organització territorial de la Generalitat reconegudes a l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya.
Aquesta llei allunya dels municipis competències tan importants com l’educació,
la sanitat o l’atenció social i, en el cas de
les localitats de menys de 20.000 habitants, també afecta la prestació dels

serveis més bàsics, com la neteja viària,
l’enllumenat públic o la pavimentació de
les vies urbanes. Aquest recurs, al qual
s’han adherit diferents ajuntaments, es
presentarà al Tribunal Constitucional a
través del Consell de Governs Locals de
Catalunya.
En aquest Ple extraordinari també es
va aprovar, per unanimitat, l’adhesió a
la Mancomunitat per a l’Atenció dels
Minusvàlids Psíquics de la comarca de
l’Anoia, juntament amb els pobles de
Rubió i Sant Martí Sesgueioles i una
modificació de crèdit del Pressupost de
l’any 2013.

RECULL DE NOTÍCIES

L’Ajuntament aprova un pressupost continuista
per al 2014
L’Ajuntament va aprovar, en el Ple extraordinari del 27 de desembre, un pressupost continuista per al 2014, que serà
de 3.358.867,81 €. L’import destinat
a inversions serà de 550.512,66 €. El
punt va rebre els vots a favor de CiU, en
contra del PSC i l’abstenció d’ERC que,
durant les seves explicacions, no van
motivar les seves votacions.
L’alcalde, Santi Broch, va explicar que el
pressupost de 2014 “segueix la mateixa
línia que el de l’any anterior”. Broch
va destacar el capítol d’inversions i algunes de les actuacions que s’inclouen,
com l’enderroc de la finca del carrer de
Josep Jové i l’eixamplament d’aquesta
via; l’arranjament del camí del Castell,
que es finançarà amb una subvenció de
la Diputació de Barcelona; la urbanització de la zona de darrera del consultori
municipal, i la col·locació d’unes bústies
de correus noves al barri de les Garrigues.
L’alcalde va comentar que fer front a
aquestes obres es demanarà un préstec
de 146.000 €. El màxim representant del
Consistori també va aclarir que aquest
crèdit es pot sol·licitar perquè “les arques municipals estan sanejades
i s’amortitzaran uns 73.000 € de
préstecs que tenim”. Santi Broch va
afegir que “ara com ara, no es poden
tirar endavant grans obres per la situació econòmica que estem patint i
per la disminució de les subvencions
de les administracions superiors”.
El vot contrari del PSC
i l’abstenció d’ERC
El portaveu d’ERC, Josep Aguilera, va
preguntar a l’equip de govern sobre la
reducció en l’import destinat a serveis
socials. La regidora de Benestar Social,
Carme Farrés, va explicar que el que s’ha
fet és adaptar la quantitat destinada a
aquest concepte a les necessitats i hi ha
hagut una disminució de famílies que
requereixen aquests serveis perquè han
marxat a viure al seu país d’origen o a
altres poblacions. La regidora va afegir,

DESPESES
CAPÍTOL

IMPORT
A. OPERACIONS CORRENTS
858.029,36,- €

1

Despeses de personal

2

Despeses en béns corrents i serveis

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

1.606.800,00,- €
7.582,48,- €
112.993,38,- €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
5

Inversions reals

6

Transferències de capital

7

Passius financers

550.512,66,- €
72.040,00,- €
150.909,93,- €
3.358.867,81,- €

TOTAL DESPESES
INGRESSOS
CAPÍTOL

IMPORT
A. OPERACIONS CORRENTS
1.645.100,00,- €

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes i d’altres ingressos

823.777,13,- €

4

Transferències corrents

653.900,00,- €

5

Ingressos patrimonials

34.200,00,- €

20.000,00,- €

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6

Transferències de capital

7

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

35.600,00,- €
146.290,68,- €
3.358.867,81,- €

PODEU CONSULTAR MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL
PRESSUPOST 2014 A LA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT
www.lapobladeclaramunt.cat

però, que des de l’equip de govern “tenim clar que l’important és cobrir les
necessitats bàsiques de les persones
que no poden i, per tant, si calgués
fer alguna modificació de crèdit es
faria”.
Tot seguit va intervenir el portaveu
del PSC, Frederic Marí, que va dir que
l’import que es recull per a la recaptació de l’Impost de Béns Immobles (IBI)
és el mateix que l’any passat i “no ha
baixat” com ha comentat l’alcalde. Des

de l’equip de govern es va aclarir que la
xifra que hi ha és la que es va liquidar
el 2012 i no el 2013 i que hi ha una diferència de 30.000 €. Aquesta diferència és motivada per la modificació del
tipus de gravamen que serà del 0,814,
que inclou l’increment del gravamen
imposat per l’administració de l’Estat. El
regidor socialista també va voler aclarir
el cost total que tindrà la urbanització i
condicionament de la zona del darrere
del consultori municipal.

GENER - ABRIL
2014

L’AJUNTAMENT
INFORMA

7

RECULL DE NOTÍCIES

Disfresses i confeti envaeixen el poble pel Carnestoltes

LA RUA ES VA FER PER DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

PARELLES GUANYADORES DEL CONCURS DE DISFRESSES DE L’ASSOCIACIÓ PER A L’OCI DE LA GENT GRAN

8

Els poblatans i les poblatanes van viure el
primer cap de setmana de març la festa
de Carnestoltes. El divendres 28 de febrer
a la nit el Barrufet Roig va organitzar un
concurs de disfresses i una discomòbil i
el dissabte 1 de març a la tarda es va fer
una rua per diversos carrers del municipi
que va finalitzar a l’Ateneu Gumersind
Bisbal.
Uns 300 joves van assistir a la festa
del divendres a la nit a l’Ateneu, que
va comptar amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Hi havia disfresses per a
tots els gustos: arlequins, pirates, policies, crispetes i molts més. El concurs el
van guanyar un grup que anaven vestits
de parc d’atraccions i van rebre com a
obsequi una panera. La música va anar a
càrrec d’un DJ de l’empresa Mon Produccions. La festa es va acabar cap a les 6 de

la matinada.
Extraterrestres, troglodites, mims, princeses, bruixes i molts altres personatges van
envair el dissabte a la tarda els carrers del
poble. La rua va sortir des de la plaça dels
Països Catalans, va baixar pel carrer de
l’Estació, va creuar la carretera C-244 i es
va endinsar pel nucli antic fins a l’Ateneu.
Durant el recorregut es va comptar amb
l’animació del grup La Cremallera que en
arribar al local va fer ballar tothom, tant
qui anava disfressat com qui no. Després
es va repartir berenar per a tots els nens
i nenes disfressats i, a continuació, hi va
haver l’esperada pluja de confeti. Des de
dalt del local van caure uns 100 quilos
de paperets, 200 globus i enguany, com a
novetat, uns globus gegants. La festa es
va acabar amb una discomòbil, que es va
allargar fins al voltant de les 9 del vespre.

Una dotzena de mares i pares van assistir,
el 10 i el 17 de febrer, a un curs per ser
un bon guia per als fills i filles. Les dues
sessions, amb el títol “Hi ha pares i mares
perfectes?”, les van organitzar les regidories d’Educació i de Benestar Social i es va
fer a l’escola Maria Borés.
El curs, subvencionat per la Diputació de
Barcelona, el va dur a terme un professio-

nal de l’empresa Viute. Les dues sessions,
de dues hores cada una, es van estructurar en una explicació teòrica i després
cada assistent va poder exposar la seva
experiència personal. Es va treballar, sobretot, els valors que van rebre els pares
quan eren nens i com els transmeten als
fills. Els pares i mares van fer una valoració molt positiva d’aquesta activitat.

L’AJUNTAMENT
INFORMA

GENER - ABRIL
2014

Aquesta activitat es va organitzar des de
la regidoria de Cultura.
Els nens i nenes de la Llar d’Infants Sol
Solet i els de l’escola Maria Borés també van viure el Carnaval. Els més petits
van rebre la visita del Rei Carnestoltes i
es van disfressar de sols. El Dijous Llarder
van menjar pa amb tomàquet i botifarra.
El divendres a la tarda els nois i noies del
col·legi van rebre la visita del Mickey, la
Minnie i el Rei Carnestoltes, que, durant
tota la setmana, ja els havia donat consignes de com havien d’anar vestits. Es
va fer una rua per la pista del centre i
després al gimnàs hi va haver un concert
amb el grup El Vado, que va fer ballar els
estudiants. Els alumnes es van disfressar
amb elements relacionats amb diferents
projectes en què estan treballant aquest
curs: educació infantil, la prehistòria;
cicle inicial, els peixos; cicle mitjà, els
mussols (tercer) i les formigues (quart) i
cicle superior, astronomia (sisè) i circuits
elèctrics (sisè).
Al nostre municipi la gresca del Carnestoltes es va allargar fins al diumenge 16
de març amb una festa que va organitzar l’Associació per a l’Oci de la Gent
Gran. Es va fer un concurs de disfresses
i els guanyadors van ser: una parella
d’avis, que van rebre un pernil; uns pirates, que van rebre una panera; i dues
nenes, que van rebre una pinya i una
ampolla de cava.
A més d’aquestes disfresses n’hi havia
d’altres, com indis, bruixes, mariners o
egipcis. La festa va estar animada amb
els ritmes del músics Bartomeu. Aquesta
activitat va comptar amb la col·laboració
de la regidoria de Benestar Social.

RECULL DE NOTÍCIES

El mercat de productes artesanals de la Fira de la Candelera
omple de parades i visitants el nucli antic

INAUGURACIÓ DE LA COL·LECTIVA DE PINTORS I PINTORES LOCALS

Parades de formatges, d’olives, d’herbes
remeieres, de bijuteria, entre d’altres
productes artesanals van omplir, el diumenge 2 de febrer, amb motiu de la Fira
de la Candelera, el nucli antic. Aquesta
activitat, que va arribar a la sisena edició,
la van organitzar la regidoria de Cultura
i l’empresa Mapamundi Produccions que
van fer una molt bona valoració del resultat d’aquesta iniciativa firal.
De les 9 del matí i fins a les 2 del migdia, el degoteig de gent que va passejar
pel carrer Major, la plaça de l’Església i la
plaça de la Vila, decorats per a l’ocasió, va
ser constant. Segons l’empresa organitzadora, es calcula que hi van passar unes
5.000 persones. El bon temps, tot i el fred,
va afavorir l’assistència de públic.
A més de les parades de productes artesanals, que van ser més d’una quarantena, els visitants van poder escoltar de
veu d’una vella Candelera, al costat d’una

foguera, els orígens de la festa i les seves tradicions. També van poder veure
la demostració d’un bufador de vidre i
d’un elaborador d’espelmes amb fulls de
cera verge i els van obsequiar amb un
pom de romaní i una infusió de poniol.
A l’entrada al mercat van poder comprar
els bunyols de la Candelera.
Els més menuts també van passar una
bona estona amb uns inflables que es
van col·locar a la plaça de l’Ajuntament.
En aquest mateix espai, l’Associació per a
l’Oci de la Gent Gran va organitzar una
ballada de sardanes.
A les 12 del migdia a l’església de Santa
Maria, i com ja és tradició en la nostra
festa, mossèn Miquel Guillén va oficiar
una missa solemne en honor a la patrona, la Mare de Déu de la Llet, i va beneir
les candeles. La celebració va comptar
amb l’acompanyament de les veus de la
Capella de Música de la Tossa. Després de

MERCAT DE PRODUCTES ARTESANALS, AL NUCLI ANTIC

la celebració litúrgica, aquesta formació
vocal, sota la direcció de Frederic Prat, va
oferir un concert.
I un dels altres actes tradicionals
d’aquesta festa local és la inauguració
de l’exposició de pintors i pintores locals.
L’acte va anar a càrrec de l’alcalde, Santi
Broch, que va destacar el treball que fan
aquests artistes i que volen compartir
amb la resta de gent a través d’aquesta
mostra. Broch també va dir unes paraules en record d’una poblatana que ens va
deixar aquest dia, Rosa Soteras.
Enguany a la col·lectiva pictòrica hi va participar cinc pintors i pintores: Pepita Vilamajó, Francesc Surroca, Miquel Bou, Xus
Luna i Clara Luque. Es podien veure quadres
d’estils i tècniques molt diverses, que definien cada un dels artistes. La mostra es va
poder visitar fins al diumenge 16 de febrer.
Totes les activitats de la Fira de la Candelera
les va organitzar la regidoria de Cultura.

Jornades de portes obertes als centres educatius
Els centres educatius del municipi han
fet la jornada de portes obertes. A l’escola
Maria Borés es va fer el divendres 7 de
març i el divendres 11 d’abril, de 2/4 de
6 a les 7 de la tarda, a la Llar d’Infants
Municipal Sol Solet.

A l’escola la preinscripció es va fer de
l’11 al 21 de març, la publicació de les
llistes d’alumnes admesos es farà el 15
de maig i la matriculació, del 10 al 13 de
juny. A la llar d’infants, la presentació de
sol·licituds es farà del 5 al 16 de maig a

les oficines municipals, la publicació de
les llistes d’admesos es farà el 5 de juny
i la matriculació, del 10 al 13 de juny a
les instal·lació del centre infantil. Podeu
consultar més informació al web www20.
gencat.cat/portal/site/ensenyament.
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Comencen les obres a l’aparcament del camp de
futbol i a la carretera de la Rata
L’ACTUACIÓ L’ESTÀ REALITZANT
L’EMPRESA ICMAN, DE MANRESA,
I TÉ UN TERMINI D’EXECUCIÓ DE
SIS MESOS

La darrera setmana del mes de gener es
van iniciar les obres d’arranjament d’un
tram de la carretera de la Rata i de la zona
d’aparcament del camp de futbol del Pas
Blau. L’actuació té un termini d’execució
de sis mesos i l’està realitzant l’empresa
Icman, de Manresa.
El tram de carretera que s’arranjarà és d’uns
655 metres i va des del pont que hi ha a la
zona esportiva fins a davant de l’edifici de
l’antic consultori. El ferm d’aquest vial, tot
i que s’hi han realitzat algunes actuacions,
està molt malmès, a causa de l’important
volum de vehicles, sobretot pesants, que
hi circula i per l’esfondrament d’una canonada d’aigua d’alta capacitat d’Aigües
Ter-Llobregat (ATLL).
A causa de la importància d’aquesta carretera, ja que és l’entrada al poble des de
la C-15, i també a la situació econòmica
que travessa l’ATLL, l’Ajuntament ha decidit tirar endavant aquest projecte, en lloc
d’allargar la situació anant a judici per intentar resoldre quina administració és la
responsable de l’esfondrament i se n’ha de
fer càrrec.
Per tant, l’obra consisteix a arranjar els

CALENDARI FISCAL 2014
DATES DE PAGAMENT
03/02/2014 a 03/04/2014
02/06/2014
04/04/2014 a 04/06/2014
03/11/2014
05/09/2014 a 05/11/2014
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PRIMERS TREBALLS D’ARRANJAMENT DEL PÀRQUING DEL CAMP DE FUTBOL

enfonsaments i trencaments del paviment, reconstruint-lo als llocs precisos,
i col·locar una nova capa de rodament a
tota la calçada per reforçar el ferm. Per
reduir la velocitat es construiran dues plataformes elevades enrasades a les voreres
i s’instal·larà un semàfor.
A la zona de davant del camp de futbol
hi haurà un espai per a aparcament, que
es preveu que tingui capacitat per a una
vuitantena de places. També hi haurà un
espai enjardinat, amb terra. Es mantindran
alguns dels arbres existents i també hi
haurà les baranes de ferro alternades.
L’actuació es va adjudicar, amb els vots fa-

vorables de CiU, PSC i ERC, en el Ple ordinari del 5 de novembre, a l’empresa Icman
per un import de 233.711,50 euros. L’obra
compta amb una subvenció de 163.598
euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC), de la Generalitat, i la
resta la cobrirà l’administració local.
Mentre durin les obres, la zona d’aparcament del camp de futbol serà la de la
piscina municipal i l’accés al terreny de joc
es farà per la porta de servei.
L’actuació va estar aturada durant uns
quinze dies perquè Fecsa havia de soterrar la línea d’electricitat. Ara les obres ja
continuen.

CONCEPTE
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats – 1a fracció)
Impost sobre Béns Immobles Urbans (no domiciliats)
Taxa pel Servei de Clavegueram
Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats – 2a fracció)
Impost sobre Béns Immobles Rústics
Impost sobre Béns Immobles Rústics construïts
Impost sobre Activitats Econòmiques
Taxa per la Gestió de Residus Domèstics		
Taxa per la Gestió de Residus Comercials
Taxa pel servei del cementiri municipal
Taxa per l’entrada vehicles-guals

RECULL DE NOTÍCIES

L’Ajuntament dóna feina a persones aturades del municipi
L’Ajuntament, a través dels Plans Locals
d’Ocupació impulsats per la Diputació de
Barcelona, està donant feina a aturats i
aturades de llarga durada del municipi.
Durant aquest any, es contractaran nou
persones a mitja jornada i per un període
de tres mesos.
Davant la greu crisi econòmica que s’està
patint, el 2013el Consistori ja va tirar endavant uns plans ocupacionals interns,
que van suposar la contractació de nou
persones, també en períodes de tres
mesos. Aquestes dues actuacions, promogudes per les regidories de Promoció
Econòmica i de Benestar Social, formen
part de les polítiques de l’equip govern
per ajudar les persones i les famílies del

ACTUACIÓ DE MILLORA DE LES ESCALES DEL CASTELL DE CLARAMUNT

poble amb poc recursos.
El perfil de la gent contractada correspon a aturades i aturats de llarga durada, usuaris del Servei d’Orientació Laboral o de Serveis Socials, que o bé estan
cobrant un subsidi d’atur (prestació no
contributiva) o bé ja no cobren res. Les

tasques de les persones contractades
són, bàsicament, la neteja i el manteniment dels espais públics. Els contractats
durant aquest primer trimestre, de gener a març, han estat arranjant les escales d’accés al Castell de Claramunt des
del nucli antic.

Visita del director dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a la Catalunya Central
El director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central, Josep
Ramírez, va visitar el 19 de febrer el nostre
municipi. Ramírez va estar a l’Ajuntament
i després a l’escola Maria Borés.
L’alcalde, Santi Broch, i el regidor
d’Educació, Antoni Aloy, van rebre el
director a la Casa Consistorial. En la
trobada van parlar de diversos temes
relacionats amb l’educació al municipi,
com el funcionament de la llar d’infants

i de l’escola. L’alcalde i el regidor van
obsequiar Josep Ramírez amb diverses
publicacions sobre el poble.
A primera hora de la tarda, el director
del Serveis Territorials d’Ensenyament
va visitar el col·legi Maria Borés i es va
reunir amb l’equip directiu del centre.
Josep Ramírez va fer una visita a les
instal·lacions i es va interessar pels diferents projectes amb què està treballant
l’escola. Des de l’equip directiu li van fer

L’ALCALDE I EL REGIDOR D’EDUCACIÓ VAN REBRE EL
DIRECTOR DELS SERVEIS TERRITORIALS D’ENSENYAMENT
A L’AJUNTAMENT

una sèrie de peticions, com la recuperació de les ajudes econòmiques per tirar
endavant el Llibre Verd o la dotació de
mobiliari i d’equipaments informàtics.

Xerrada sobre consells per estalviar a la llar
El Teatre Jardí va acollir, el divendres 28 de
març al vespre, una xerrada sobre economia domèstica. La conferència va anar a
càrrec d’Eugènia Ruiz, tècnica de Consum
de la Diputació de Barcelona, que va donar una sèrie de consells per estalviar en
els subministraments de la llar.
La presentació de la xerrada van anar a
càrrec de l’alcalde, Santi Broch. La conferenciant va explicar que el primer que cal
tenir en compte són els ingressos que es
tenen en una llar i les despeses fixes, te-

nint present els imprevistos que hi poden
haver. També va comentar que els préstecs
i les hipoteques no haurien de superar el
30 % dels ingressos mensuals.
Tot seguit, Eugènia Ruiz va donar algunes
recomanacions per estalviar, com confeccionar menús per comprar els aliments
necessaris o aprofitar les rebaixes per
comprar roba. La tècnica de Consum també va donar alguns consells per estalviar
en els subministraments de la llar (aigua,
llum, gas i telèfon), com tenir un bon aï-

llament a les finestres, utilitzar bombetes
de baix consum, entendre la factura de
l’aigua per veure on són els recàrrecs per
poder controlar la despesa o veure quina
tarifa de telèfon és la més convenient.
La conferenciant va acompanyar la seva
exposició amb un PowerPoint i amb uns
vídeos. La xerrada la va organitzar la regidoria de Sanitat i Medi Ambient de
l’Ajuntament amb la col·laboració del Servei de Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona.
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Activitats de Nadal per
a totes les edats

VISITA D’UNS DELS PERSONATGES DE DISNEY AL SALÓ DE LA INFÀNCIA

EL SALÓ DE LA INFÀNCIA VA SER LA NOVETAT EN LA
PROGRAMACIÓ NADALENCA

Durant el mes de desembre, al nostre municipi es van organitzar
diverses activitats amb motiu de les Festes de Nadal. La majoria
eren tradicionals de cada any, com el bingo a favor de la Marató
de TV3, la Copa Nadal de Natació, el Pessebre Vivent o l’arribada
dels Reis d’Orient. També hi va haver alguna novetat, com el Saló
de la Infància, que es va fer el 23, 24 i 27 de desembre a l’Ateneu.
La Copa Nadal de Natació
passada per aigua
Fa quaranta-dues edicions que al nostre municipi es fa, el 25 de
desembre, la Copa Nadal de Natació i des de l’organització no es
recordava cap any que hagués plogut com ho va fer. Havia nevat
i s’havia hagut de trencar el glaç de la piscina, però mai els nedadors no s’havien tirat a la piscina plovent. Tot i això, la participació
va ser molt destacada; hi va haver 53 participants. Aquesta activitat la va organitzar la regidoria d’Esports i va comptar amb el
suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,
el Consell Comarcal de l’Anoia i empreses i entitats bancàries de la
Pobla i de la comarca.
Gerard Gual, amb un temps de 12.06, i Ona Brunet, amb un temps
de 14.40, van ser els guanyadors absoluts. El primer classificat comarcal masculí va ser Marc Tolosa, amb un temps de 12.07, i la
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primera classificada femenina, Èlia Ibarra, amb 14.60. Quant als
guanyadors locals, van ser Albert Alegre, amb 14.24, i Aina Fitó,
amb 17.20.
Com en altres edicions, es va obsequiar amb un bacallà el darrer
classificat masculí i femení, que van ser, respectivament, Romà
Cortés, amb un temps de 30.79, i Jessica Rodríguez, amb un temps
de 26.12. També es va premiar el nedador de més edat, que va ser,
com ja fa moltes edicions, Ernest Parcerisas, de 79 anys, i el més
petit, que va ser Xavier Bermejo.
El lliurament de copes va anar a càrrec de l’alcalde, Santi Broch,
del regidor d’Esports, Juan Carlos Pérez, i d’altres regidors del Consistori. Un cop coneguts els guanyadors i feta l’entrega de trofeus es van sortejar, i enguany com a novetat, una tauleta, cedida
per l’Ajuntament, i una bossa d’esports, d’Esports Sallés, entre els
menors de 16 anys i que van tocar a Èlia Ibarra i Judit Ibarra,
respectivament. Entre els majors de 16 anys també es va sortejar
una tauleta, obsequi de l’Ajuntament, i una impressora, regal de
Tecnocolor, que van ser per a Toni Salanova i Laura Balcells, respectivament.
Abans de la competició, els nens i les nenes van fer cagar el tió.
Una seixantena d’infants va participar en aquesta activitat. Tant
els nedadors com els assistents van poder veure un got de rom
cremat i, per als més petits, un got de xocolata.
L’endemà, el dia de Sant Esteve, els racons del nucli antic es van
convertir en l’escenari del Pessebre Vivent. Entre 500 i 600 persones van assistir a aquesta escenificació, que se’n van fer en dues
sessions, a les 6 de la tarda i a 2/4 de 8 del vespre. L’entitat organitzadora, la Comissió del Pessebre Vivent, va valorar molt positi-

EL REPORTATGE

ESCENA DELS PASTORS DEL PESSEBRE VIVENT

DISCURS DE L’ALCALDE EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ DE SES MAJESTATS

vament com va anar l’activitat. Com a novetat i que va sorprendre
el públic, cal destacar l’escena dels Dimonis, on hi havia uns àngels
que cantaven rapejant.
Hi van participar una setantena de nens i nenes, d’entre 3 i 14 anys,
i en l’organització, que va comptar amb el suport de l’Ajuntament,
hi va col·laborar una trentena de persones. Cal destacar que enguany va augmentar la participació de petits actors i actrius. Hi
havia sis escenes, entre les quals n’hi havia una de nova que era
L’Anunciació, a l’espai del Safareig i de la plaça de les Tres Fonts
i que tenia música en viu. La resta d’escenes eren: el Mercat, als
Jardinets; el Somni de Nadal i els Dimonis, a la plaça de l’Església;
i els Pastors i el Naixement, al Campanar Vell.
Al llarg del carrer Major es van repartir els oficis que eren: els terrissaires, els paperers, els forners, els cistellers i els fusters que, en
aquesta edició i com a novetat, tenien uns breus diàlegs. En acabar les dues escenificacions es va sortejar un pernil i es va repartir
un got de Cacaolat, coca i xocolata per als nens i nenes que van
participar en la representació. L’any vinent serà la trentena edició
i els organitzadors ja hi estan pensant i començant a treballar.
Més d’un centenar de nens i nenes
passen pel Saló de la Infància
Més d’un centenar de nens i nenes, d’entre 3 i 14 anys, van passar
els dies 23, 24 i 27 de desembre pel Saló de la Infància que es
va fer a l’Ateneu Gumersind Bisbal. Durant aquests tres dies, els
infants van gaudir de diferents activitats, com inflables, tallers de
xapes, de maquillatge, de postals de Nadal i de corones de Reis.
També van poder jugar amb consoles i van rebre la visita de dos

personatges de Disney, el Mickey Mouse i el Goofy, amb qui es
van poder fer fotos. Aquesta activitat la va organitzar la regidoria
d’Infància.
A la llar d’infants Sol Solet i a l’escola Maria Borés també es
van organitzar, el divendres 20 de desembre, diferents activitats
nadalenques per a la quitxalla, com la visita del patge Faruk o
una representació oferta pels alumnes del col·legi. Els estudiants
de les classes d’anglès, organitzades per la regidoria d’Educació,
també van fer, el dimecres 18 de desembre, una representació
que va tenir com a temàtica el Nadal a través dels temps, des
dels inicis fins al futur passant per l’Edat Mitjana o els anys 60.
Com altres anys, l’Ateneu es va omplir de gom a gom per veure
aquesta escenificació.
I també per als més petits, el dissabte 21 de desembre, l’Associació
de Veïns del barri de les Garrigues van fer cagar el tió als nens i
nenes. Per al jovent, des del Cau Jove es van portar a terme diferents propostes, com un taller de torrons, en què van assistir una
trentena de nois i noies, o l’amic invisible, en què van participar
una quinzena de joves.
També per a la joventut, l’Associació Juvenil cal 18 va organitzar,
el divendres 3 de gener a l’Ateneu, una festa, que era el segon
any que es feia. Un centenar de joves van ballar al ritme de la
música dels Djs de l’empresa MonProduccions fins a 2/4 de 7 de
la matinada.
El dijous 19 de desembre la sala de l’Ateneu es va omplir de poblatans i poblatanes per assistir a l’actuació que van oferir els Músiks de Santa Kàndia, que van interpretar un repertori de cançons
tradicionals d’arreu del món. Aquesta activitat la va organitzar la
GENER - ABRIL
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EL REPORTATGE
regidoria de Benestar Social amb la col·laboració de l’Associació
per a l’Oci de la Gent Gran.
Altres propostes nadalenques
A més de totes les propostes esmentades, al nostre municipi es
van organitzar altres activitats relacionades amb el Nadal. El diumenge 15 de desembre es va fer la desena edició del bingo a favor
de la Marató de TV3, dedicada, en aquesta ocasió, a les malalties
neurodegeneratives. Es van recollir 2.862,2 €. El divendres 13 de
desembre el metge del CAP poblatà, David Zumel, va oferir una
xerrada sobre aquesta temàtica. Aquestes dues activitats les van
organitzar les regidories de Cultura i Sanitat.
El dimecres 18 de desembre al Teatre Jardí una setantena
de persones, entre treballadors municipals i representants
d’entitats locals, van assistir a la recepció que ofereix cada
any l’Ajuntament. L’alcalde, Santi Broch, acompanyat de tot el
Consistori, va adreçar unes paraules als presents en què va re-

passar les actuacions realitzades durant el 2013 i els projectes
previstos per al 2014.
I en les propostes nadalenques no hi podia faltar la cavalcada dels
Reis d’Orient, el diumenge 5 de gener. Melcior, Gaspar i Baltasar
van fer un recorregut per diversos carrers del municipi fins arribar a la plaça de l’Ajuntament, que es va omplir de gom a gom.
L’alcalde va rebre els Tres Reis al balcó de la Casa Consistorial i els
va donar la benvinguda al poble.
Després Ses Majestats, acompanyats d’una seixantena de patges,
van repartir més de 220 regals. Relacionat amb aquesta festivitat,
el diumenge 29 de desembre a l’Ateneu, els nens i nenes van poder donar la carta al patge Faruk. Aquestes dues activitats les van
organitzar la regidoria de Cultura i la Comissió de Reis.
Un dels darrers actes de l’agenda nadalenca poblatana va ser el
concert de Reis que van oferir la Coral la Lira i la Coral de Salelles.
Una setantena de persones van assistir a aquesta audició que es
va fer a l’església de Santa Maria.

RECULL DE NOTÍCIES

Conveni entre l’Ajuntament i FGC per potenciar el
Castell de Claramunt
L’alcalde, Santi Broch, i el president de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó, van signar el 24 de febrer
un conveni per potenciar les visites al
Castell de Claramunt. La signatura es va
fer en presència del conseller de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, a la seu de la conselleria.
Aquest acord té com a finalitat estudiar
la possibilitat de posar en marxa un bitllet combinat que inclogui el viatge en
tren i l’entrada al castell. Aquest conveni està inclòs dins de la iniciativa On
anem?, una nova oferta de lleure per tal
de promoure els punts d’interès turístic i
cultural que poden visitar els clients que
viatgen amb les línies de Ferrocarrils.
A més de la Pobla, aquest mateix dia

L’ALCALDE, EL CONSELLER I EL PRESIDENT DE FERROCARRILS, EN EL MOMENT DE LA SIGNATURA DEL CONVENI

es van signar convenis per la creació
de nous bitllets combinats per visitar els museus de la Pell i del Traginer d’Igualada, el recinte del Món
Sant Benet a Sant Fruitós de Bages i
el Museu de la Tècnica de Manresa.

Aquestes noves ofertes se sumen a
les ja existents per visitar Catalunya
en Miniatura, el Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya, la Colònia
Güell i el Museu Molí Paperer i l’Abric
Romaní de Capellades.

El Consell Comarcal ofereix un servei de mediació ciutadana
El Consell Comarcal de l’Anoia ofereix
un Servei de Mediació Ciutadana, que és
obert a tots els anoiencs. Aquest servei és
gratuït i està destinat a trobar una solució
als conflictes que puguin tenir els ciuta-
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dans en un espai privat i confidencial.
El servei atén diferents tipus de conflictes:
veïnals, familiars, d’ús dels espais públics, en
l’àmbit escolar i en l’àmbit de les associacions amb la finalitat de promoure la con-

vivència. La mediació estableix canals per
parlar, reflexionar i prendre les decisions
adequades. Per contactar amb aquest servei es pot fer per telèfon 93 805 15 85 o per
e-mail a mediacio@anoia.cat.

RECULL DE NOTÍCIES

El paper de les dones al Congo centra la xerrada del
Dia Internacional de la Dona
“La dona és el pal de paller de la casa
al Congo”. Així ho va explicar la monja
Ramona Angrill durant la xerrada que es
va fer, el divendres 7 de març a l’Ateneu,
amb motiu del Dia Internacional de la
Dona. Després de la conferència hi va
haver un sopar, al qual van assistir una
seixantena de dones. Aquestes dues activitats les va organitzar la regidoria de
Benestar Social.
La germana Angrill, de la congregació de
les Carmelites, juntament amb la seva
neboda Ramona Santaeulàlia, van explicar com viuen les dones al Congo. En
aquest país del cor d’Àfrica, la dona és
qui treballa i porta el pes de la família i
“els homes estan més relaxats”.
La religiosa va recordar les condicions
precàries amb què va treballar en els
hospitals i com va ajudar a arribar al
món molts nadons. La germana Angrill
va estudiar infermeria i el 1957 va mar-

xar al Congo per treballar a la missió de
Kimbau. “La situació en què viuen els
congolesos és molt trista, però també
hi ha moments d’alegria, com el naixement d’un infant”.
Ramona Angrill va destacar la importància que té per a les dones africanes ser
mares. Va recordar, emocionada, el cas
d’una dona a qui va comunicar que no
podria tenir més fills i que, per aquest motiu, es va treure la vida. Les dues conferenciants també es van referir a altres aspectes del món de la dona al Congo, com
la poligàmia, que “actualment, algunes
congoleses accepten però no hi estan
d’acord”.
Després de la intervenció de les dues
conferenciants, es va passar un audiovisual sobre la vida de la dona al Congo i,
tot seguit, es va obrir un torn de preguntes. El 2012 la germana Angrill va tornar
a Catalunya i des d’aleshores viu a Vic.

LA GERMANA RAMONA ANGRILL (ESQUERRA) I LA
SEVA NEBODA RAMONA SANTAEULÀLIA (DRETA),
DURANT LA XERRADA

Amb 88 anys, i mentre la salut li permeti,
encara es dedica a cuidar la gent que ho
necessita. Va ser una xerrada molt interessant i en què la religiosa va mostrar la
seva humilitat i tendresa.
Un cop va finalitzar la conferència, es va fer
un sopar que va anar a càrrec del bar-restaurant El Cau de l’Ais. Després hi va haver
un concurs de cançons i una discomòbil.

Pintura, carros i art digital, a la Sala Municipal d’Exposicions
Entre els mesos de desembre i març la
Sala Municipal d’Exposicions ha acollit
mostres de diferents disciplines artístiques. Del 15 al 29 de desembre es van
poder veure les obres de la pintora de
Pals Anna Agustí Hontangas; del 12 al
26 de gener, els carros, calesses, carrosses i diligències del poblatà Pascual Heredia, i del 16 al 30 de març, l’art digital
de la Pilar Clavaguera.
En la mostra de l’Anna Agustí, que va
inaugurar l’alcalde, Santi Broch, els
paisatges de l’Empordà es barrejaven
amb els de l’Àfrica. Eren creacions de
diferents formats i d’una gran qualitat
pictòrica, en què destacaven els colors
intensos. L’artista va combinar l’acrílic
amb el collage sobre fusta.
El Pascual Heredia va recollir una trentena de carros, calesses, carrosses i diligències reproduïts amb tot tipus de detalls, fins i tot les suspensions. Hi havia
peces molt especials, com la carrossa

MOMENT DE LA INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL POBLATÀ PASCUAL HEREDIA

en què van anar els prínceps de Gal·les
quan es van casar, una diligència que hi
havia fa molts anys a Igualada o un carro de la cervesa Damm amb les botes.
Les creacions artesanals d’aquest poblatà no tenen preu i en la seva construcció
hi dedica entre un mes, un mes i mig i
fins i tot dos. La inauguració també va
anar a càrrec de l’alcalde.
El mes de març les parets de la sala es
van omplir amb una col·lecció de l’art
digital de Pilar Clavaguera, que fa anys

ja havia exposat en aquest espai i a la
Sala Gran del Castell de Claramunt. Les
creacions que Clavaguera va portar
aquesta vegada a la Pobla eren d’una
gran originalitat. Eren quadres fets amb
ordinador i que sorprenien per la tècnica amb què havien estat creats. Eren
obres extractes en què destacaven la
combinació de colors i les formes. La
inauguració de la col·lecció va anar a
càrrec de la regidora de Cultura, Esther
Touriñán.

GENER - ABRIL
2014

L’AJUNTAMENT
INFORMA

15

RECULL DE NOTÍCIES

L’Ajuntament instal·la un desfibril·lador al CAP
deix que és convenient fer la descàrrega
avisarà per tal que no toquem la víctima
mentre la fa; si la persona es recupera,
l’aparell deixarà d’actuar, si no realitzarà més descàrregues; i caldrà esperar
l’arribada de l’ambulància.

L’ALCALDE, LA REGIDORA DE SANITAT I REPRESENTANTS DE L’EMPRESA, EN EL MOMENT DE LA COL·LOCACIÓ DEL
DESFIBRIL·LADOR

EL DESFIBRIL·LADOR EL POT
UTILITZAR QUALSEVOL PERSONA
I CAL SEGUIR LES INSTRUCCIONS
QUE ES DONEN

Des de principi de desembre hi ha
instal·lat al Consultori un desfibril·lador
extern automàtic (DEA) per tal de garantir la possibilitat de donar una resposta ràpida a les persones que pateixin
una aturada cardíaca. La instal·lació de
l’aparell va anar a càrrec de l’Ajuntament,
a través de la regidoria de Sanitat, i la va
realitzar l’empresa Espais Cardioprotegits

Relacionat amb aquest tema, el dissabte 23 de novembre al Teatre Jardí, es va
fer una sessió informativa per actuar en
cas que una persona pateixi una aturada
cardíaca. Hi van assistir una vintena de
persones, entre els quals hi havia membres de les entitats locals i representants
de l’Ajuntament

de Catalunya.
El desfibril·lador el pot utilitzar qualsevol persona i cal actuar de la manera
següent: veure si la víctima està conscient, si respira i té pols; trucar al telèfon
d’emergències 112 i córrer a buscar el
desfibril·lador més proper; obrir la tapa
de l’aparell i seguir les instruccions de
veu que dóna; si el desfibril·lador deci-

“Bogeries de Brooklyn”, de Paul Auster estrenarà el
Club de Lectura
La novel·la de Paul Auster Bogeries de
Brooklyn estrenarà el Club de Lectura,
una iniciativa impulsada des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament. La
presentació d’aquesta activitat es va
fer el dimecres 5 de març a la tarda a
la biblioteca municipal mossèn Cinto

Verdaguer i va anar a càrrec de l’alcalde,
Santi Broch.
De moment, quinze persones s’han inscrit en aquest club, que anirà a càrrec
de Marc Guarro, moderador de clubs de
lectura des de 2007 en diversos municipis de l’Anoia. El funcionament serà que

PRESENTACIÓ DEL CLUB DE LECTURA, A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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un cop triada l’obra es disposarà d’entre
un mes i mig o dos per llegir-la i llavors
buscar un dia, que serà un dimecres al
vespre, per trobar-se i fer una tertúlia
d’una hora de durada sobre el llibre i
l’autor. Les trobades es faran a la biblioteca i la primera està prevista per al 28
de maig en què es comentarà la novel·la
de Paul Auster.
La distribució dels exemplars a cada
membre del club es farà des de la biblioteca. D’ara fins a l’estiu es proposarà la
lectura de Bogeries de Brooklyn i d’un
altre llibre. Les obres podran ser en català o en castellà, segons la preferència
del lector, i seran de diversos estils. El
que tindran en comú és que no sobrepassaran les 350 pàgines.
Per formar part d’aquest club caldrà fer
una aportació econòmica. Les persones
que estiguin interessades en aquesta
iniciativa es poden adreçar a la biblioteca municipal, Tel. 93 808 84 45.

RECULL DE NOTÍCIES

L’equip B del CT la Pobla, el millor classificat a la
XIII Lliga Catalana
L’equip B del Club Tennis la Pobla és el
millor classificat a la XIII Lliga Catalana.
El mes de març els tennistes poblatans
se situaven en el segon lloc de la classificació, empatats a 29 punts amb el
primer classificat, el CT Vilafranca.
Els jugadors de l’equip B, que juguen a
la segona divisió, havien disputat onze
partits, dels quals en van guanyar nou i
en van perdre dos. Els jugadors d’aquest
equip són: Carles Casals (capità), Arnau i
Ernest Poch, Antonio Jiménez, Albert Escolar, Josep M. Prat, Toni Duarte, Albert
Jericó, Genís Camps i Marc Casado.
Els altres tres equips que juguen en
aquesta competició i les seves classificacions són: l’equip A (primera divisiógrup A) va novè amb 22 punts, l’equip
+ 40 (primera divisió-grup B), sisè amb
14 punts, i l’equip + 50 (primera divisió-

grup B), sisè amb 29 punts.
Pel que fa a l’equip A van disputar catorze
partits, dels quals en van guanyar quatre
i en van perdre deu. Els tennistes són:
Albert Rovira (capità), Josep M. Torres,
Daniel Orgué, Ignasi Gómez, Jonathan
Martos, Oriol Bosch i Miquel Carreño.
Quant a l’equip + 40 dels deu enfrontaments disputats, en van guanyar dos i en
van perdre vuit. Els jugadors que integren
aquest equip són: Quim Gasque (capità),
Toni Jové, Xavier Díez, Esteve Robert,
Joan Esteve, Pere González, David Martí,
Francesc Pàmies i Jordi Cardús.
L’equip + 50 havia jugat quinze partits,
set dels quals els va guanyar i vuit els va
perdre. Els jugadors que formen aquest
equip són: Toni Jové (capità), Joan Manel Valls, Carlos Alberto Vázquez, Josep
M. Tort, Josep M. Jericó, Juan Fernández,

Jordi Carceller, Joan Mestres, Josep Margarit, Sebastià Múrcia, Pere García i Juan
A. Martínez.
El CT la Pobla també va participar, a
principi de març, al Campionat de Catalunya per Equips, tercera categoria coure, Trofeu Josep M. Bofill. Els poblatans
van perdre davant el Cardedeu per 4 a 1.
Quant a les competicions que organitza l’entitat, des de mitjan de març
s’està jugant el IV Màster Masculí. Hi
participen 53 tennistes, 16 a la categoria preferent, 16 a la primera categoria i 21 a la segona categoria. També
s’està disputant el IX Dobles Mixtos al
qual juguen deu parelles, dividides en
dos grups. Aquest mes d’abril també es
juga el XXXVI Campionat Social Individual Masculí i Femení que finalitzarà a
principi de juliol.

Els amateurs del CF la Pobla se situen en el tretzè lloc de
la classificació
L’equip amateur del CF la Pobla se situava, el primer cap de setmana d’abril, en
el tretzè lloc de la taula classificatòria.
Els jugadors poblatans, que la temporada anterior van pujar de categoria, havien aconseguit sumar 27 punts. Pel que
fa als equips base, els millors classificats
eren els infantils (segona divisió, grup
36), que eren quarts, amb 41 punts.
En la jornada vint-i-set, disputada el
diumenge 6 d’abril, els amateurs, inclosos dins del grup setè de la tercera
catalana, van perdre a casa davant el
Gironella per 1 a 3. En les dues jornades
anteriors, el 23 i el 30 de març, els poblatans van guanyar amb el Santpedor
per 3 a 1 i van perdre amb el Llorença
per 3 a 2.
Pel que fa als equips base, els cadets (segona divisió, grup 22) havien aconseguit
sumar 36 punts i se situaven en el sisè lloc
de la classificació. En el darrer enfronta-

ment, disputat el 29 de març, van empatar
a 0 davant els Hostalets de Pierola.
Els infantils (segona divisió, grup 36)
van guanyar, el dissabte 5 d’abril, al
Fàtima per un contundent 7 a 3. L’altre
equip d’infantils (segona divisió, grup
35) se situaven en el tretzè lloc de la
classificació, amb 15 punts. En el darrer
matx que van jugar, el dissabte 5 d’abril,
es van imposar a l’Anoia per 3 gols a 2.
Quant als alevins, els que juguen a la
segona divisió grup 1, es trobaven en
el dotzè lloc de la taula classificatòria,
amb 24 punts. En l’enfrontament jugat el dissabte 5 d’abril van guanyar a
casa amb el San Mauro per 3 a 2. I els
que estan inclosos dins del grup 29 de
la tercera divisió se situaven en el setzè
lloc de la classificació, amb 9 punts. En
la jornada 23, el primer dissabte del mes
d’abril, els poblatans no van tenir gaire
sort i van perdre davant els Hostalets de

Pierola per 3 a 7.
Els benjamins, que juguen a la segona divisió grup 2, havien sumat 26 punts i eren
onzens. En el darrer enfrontament, el 5
d’abril, van guanyar amb l’Òdena per 7 a
0. I els benjamins que estan inclosos dins
del grup 16 de la tercera divisió també van
guanyar amb el Fàtima per 4 a 3. Se situaven en catorzè lloc, amb 16 punts.
Pel que fa als prebenjamins (grup 25), en
la darrera jornada que van jugar, el 29 de
març, es van enfrontar amb el Ribes i no
van poder sumar cap positiu (4-0). Es trobaven en onzè lloc, amb 19 punts. I l’equip
de debutants de segona fase (grup 1) van
aconseguir sumar els primers tres punts,
el dissabte 29 de març, en el matx que van
disputar amb la Penya Barcelonista Sant
Vicenç dels Horts A (2-1) i es trobaven en
setena posició. Quant als debutants (grup
4) havien aconseguit 12 punts i estaven
en el tercer lloc de la taula.
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EL MÓN DE LES ENTITATS

Més de 200 participants al primer Cros Escolar i
Cursa Popular

LLIURAMENT DE PREMIS DEL PRIMER CROS ESCOLAR

El primer Cros Escolar i Cursa Popular que es va organitzar al
nostre municipi va tenir una molt bona acollida. Dos cents disset
participants van córrer en aquesta competició que es va fer el
diumenge 2 de març als voltants de l’escola Maria Borés i que van
organitzar el centre, l’AMPA, el Consell Esportiu de l’Anoia amb
la col·laboració de l’Ajuntament i el forn de pa i pastisseria Jordi.
Dels més de 200 corredors, 82 eren del col·legi poblatà i 135
d’altres centres de l’Anoia, com els Maristes d’Igualada, el Joan
Maragall de Vilanova del Camí o el Diví Pastor de Capellades. Hi
havia vuit categories, masculí i femení, des de P3 fins a cadet.
El recorregut era pels carrers del voltant del col·legi i anava des
dels 100 metres per als participants de P3 fins als 2.750 metres
per als cadets. A la cursa popular els corredors van haver de fer
2.200 metres.
Els guanyadors des de la categoria cadet fins a prebenjamí van
ser: cadet masculí, Albert Pomés (Maristes); cadet femení, Aida
Calleja (CAI); infantil masculí, Xavier Márquez (Maristes), Abel
Méndez (CAI) i Ricard Font (CAI); infantil femení, Jenni Cabanillas (Herois del Bruc); aleví masculí, Sami Khemais (Emili Vallès),
Jan Bisbal (García Fossas) i Martí Arcarons (Ateneu); aleví femení, Berta López (Maristes), Paula Iglesias (Monalco), Nora Godal
(Montclar); benjamí masculí, Mohamed Ayyad (Joan Maragall),
Joel Hernández (Antoni Gaudí), Roger Iglesias (Monalco); benja-

mí femení, Carla Bisbal (Garcia Fossas), Martina Segura (Maristes),
Malika Khemais (Emili Vallès); prebenjamí masculí, Oriol Alonso
(Jesús Maria), Ireneu Uberni (Sant Ramon), Marc Águila (Acadèmia Igualada); prebenjamí femení, Mar Buchaca (Maristes), Carlota Mollà (Emili Vallès) i Vinyet Gumà (Emili Vallès).
Des de P5 fins a P3 els primers classificats van ser: P5 masculí,
Youssef Ayyad (Joan Maragall), Aleix Morón (Monalco), Luca Santos (Divina Pastora); P5 femení, Nerea Sandoval (Pompeu Fabra),
Abril Chamero (Pompeu Fabra) i Elena Pérez (Pompeu Fabra); P4
masculí, Biel Uberni (Sant Ramon), Lucas Roig (Maristes) i Ismael
Gascol (La Torre); P4 femení, Mar Fernández (Pompeu Fabra), Ona
Jiménez (Marta Mata) i Èlia Martínez (Castell d’Òdena); P3 masculí, Marc Solé (Divina Pastora de Capellades), Pol Tomes (Divina
Pastora de Capellades) i Jofre Compte (Ateneu); i P3 femení, Berta
Márquez (Acadèmia Igualada), Lucía Grau (Monalco) i Paula Vilches (Maria Borés).
Pel que fa a la cursa popular en la categoria masculina els guanyadors van ser: Carlos Cervera (Milà i Fontanals), Abdelmalek Ayyad
(Joan Maragall) i Víctor Cervera. I en la categoria femenina van ser:
Sònia Solé (Maria Borés), Núria Parejo (La Torre) i Carme Maldonado
(Maria Borés). El lliurament de copes va anar a càrrec de l’alcalde,
Santi Broch; del regidor d’Educació, Antoni Aloy; del regidor
d’Esports, Juan Carlos Pérez i de la directora de l’escola, Marta Royo.

PODEM LLEGIR
www.rtve.es/alacarta/documentales
Amb el nom de Somos documentales Ràdio
Televisió Espanyola ha creat aquest web especialitzat en els documentals. N’hi podem
trobar més de 5.000 només fent un clic en
aquesta icona. A partir d’ara és possible tornar a veure tots els documentals digitalitzats
emesos per La 1 i La 2.
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El web està molt ben organitzat i s’hi navega a través de canals diferenciats: actualitat, biografies, història, gastronomia,
art, naturalesa, etc. Hi trobarem estrenes
setmanals, blogs especialitzats que ens
explicaran com es van fer els reportatges,
informació dels millors treballs recents
que s’han fet arreu del món i també hi ha
documentals específics per a la pàgina

web, que s’anomenen webdocs.
Gràcies a aquest web podem accedir a
curtmetratges de fa més de vuitanta
anys, com El perro andaluz, icona del
surrealisme creat per Buñuel i Dalí. Podem veure de nou, per exemple, capítols
de El hombre y la tierra o gaudir de la
prestigiosa sèrie de la BBC sobre Àfrica
que ha dirigit David Attenborough

PODEM LLEGIR

Títol: L’altra
Autora: Marta Rojals
Editorial: RBA La Magrana, gener
2014. Col·lecció Les ales esteses
335 pàgines

Marta Rojals (La Palma d’Ebre, 1975), és
arquitecta especialitzada en Teoria, Història i Crítica. Tradueix i publica obres
d’arquitectura. Aquest és el seu segon llibre i
també participa amb articles a Vilaweb.
Aquesta escriptora la vam conèixer amb
Primavera, estiu, etcétera (2011). Aquest
debut literari va ser tot un èxit perquè la
novel·la té l’encert de tenir una mica de
tot i en la mesura justa: originalitat, sentiments, humor, reflexió, intriga, etc. Ara
amb L’altra segueix aqueta mateixa dinàmica potser encara amb més força.
L’altra situa l’acció a Barcelona amb dos
protagonistes: la Nona, que és dissenyadora gràfica i autònoma, i el Nelet, el seu
company, que és un home ple de con-

tradiccions. Fins no fa gaire vivien bé
però ara els ha tocat viure una forta
crisi econòmica. En veure’s ofegats
decideixen buscar una inquilina, que
canviarà les seves vides absolutament.
L’autora descriu la seva generació, la
dels que ara tenen uns 40 anys, i la
defineix com la dels decebuts perquè
com ella diu: “ja ho diuen els diaris
quan comparen la nostra generació
amb la dels nostres pares; hem tingut
millors oportunitats que no ells i, probablement, els guanyaríem al Trivial,
però vivim pitjor que ells”.
Mercè López Raich
Bibliotecària de la Biblioteca Municipal

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

GRUPS MUNICIPALS

>> Fer el que es diu
A final d’any, el grup municipal Socialista va treure al carrer un butlletí
en què valorava diverses de les actuacions que està tirant endavant l’equip
de govern de Convergència i Unió. És
del tot lícit que tothom pugui expressar la seva opinió i fins i tot és positiu.
El que potser no és tan correcte és no
explicar tota la veritat, perquè llavors
el que es fa és confondre la població i
aquesta manera d’actuar sembla que el
PSC la posa molt en pràctica.
En aquesta publicació, amb el títol
de “Properes mocions”, els socialistes
diuen que portaran dues mocions al
Ple: una, sobre la necessitat de fer un
estudi de vialitat per un centre de dia i
una altra, per destinar una partida per
repavimentar un tram del vial principal del polígon dels Plans d’Arau. De
moment, el grup municipal del PSC no
ha presentat cap d’aquestes dues propostes al Ple i des que es va repartir

el butlletí ja s’han convocat diverses
sessions.
Quant al primer tema, és cert que fa
anys es va col·locar la primera pedra
per construir una residència per a la
gent gran – tot i que no fa més de vuit
anys, com diuen els socialistes, sinó
que aquest mes d’abril en farà set – i
que el projecte no s’ha fet realitat. Però
des de l’equip de govern ja hem explicat en més d’una ocasió els motius pels
quals es va aturar aquesta actuació, i
sort que ho vam preveure, perquè si no
ara estaríem amb l’aigua al coll, com,
de fet, reconeixen els mateixos socialistes en el seu escrit: “una despesa
desorbitada difícil d’assumir en els moments actuals”.
Per tant, era un bon projecte que després es va plantejar reconvertir en un
centre de dia, però que, ara com ara i
si la situació no millora, no es podrà
tirar endavant. Això no vol dir que des

de l’equip de govern no ens preocupem pel benestar de les persones de
la tercera edat del nostre municipi i
no siguem sensibles amb les seves necessitats, sinó ben al contrari. Des de
la regidoria de Benestar Social fa un
temps es va impulsar un estudi de les
necessitats que tenen els poblatans i
les poblatanes de més de 80 anys i es
destinen recursos per ajudar a aquest
sector de la població.
I pel que fa a la repavimentació d’una
part del vial principal del polígon industrial, només volem dir que és prevista en el pressupost d’enguany.
Restem, doncs, a l’espera que el Grup
Municipal Socialista presenti aquestes
mocions per poder-hi donar resposta
en el Ple.

Grup Municipal de CiU
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GRUPS MUNICIPALS

>> Maneres de fer. Comentaris a l’adjudicació de
concessió bar de l’Ateneu
Quan llegiu aquest escrit ja haurà estat
adjudicada la Concessió administrativa
de 4 anys per l’explotació del servei de
bar restaurant en el local municipal de
l’Ateneu.
L’aprovació del Plec de Clàusules Particulars i la Convocatòria no van ser aprovats com fora lògic pel Ple Municipal que
representa tot el poble, sinó per la Junta
de Govern que actua per delegació de
l’Alcaldia i a la Pobla està formada només
pel grup de CiU.
El Plec de Clàusules Particulars és la definició de les característiques per poder
optar a la concessió com són: el perfil del
contractant; si es vol optar per un empresa
ja consolidada o per obrir les possibilitats
a joves emprenedors; l’opció de tolerar o
impedir que es creï un petit monopoli al

poble; l’ocasió per lligar el servei a algunes
activitats en el recinte de l’Ateneu o no
tenir en compte cap condició en aquest
sentit, etc. etc.
Posteriorment la Mesa de Contractació,
a la que si hem estat convidats els grups
de l’oposició, ha d’examinar i valorar les
ofertes presentades però amb estricta
subjecció al Plec de Clàusules aprovat per
la minoria governant.
Ha estat una llàstima que seguint els criteris i condicionants del Plec aprovat, la
Mesa reunida el 30 de gener ens hem vist
obligats a desestimar la proposta d’uns joves emprenedors de la Pobla per no reunir
una condició que es remarcava com imprescindible. Uns joves amb estudis, amb
perfil de treballadors i capaços de portar
bé el local però sense el perfil d’experiència

que es requeria en la Normativa del Plec
que va servir per la contractació.
Aquest fet puntual és una mostra del
nivell de la Democràcia en el funcionament del nostre Ajuntament que limita
al màxim les propostes al Ple Municipal i
resol els temes a la Junta de Govern que
només representa una part de la població.
No és estrany que passin coses com la que
hem narrat.
Amb això no volem dir que nosaltres siguem més espavilats o que estiguem lliures de fer errors, però no ens negareu que
sempre hi veuen més quatre ulls que dos i
us assegurem que hi hauríem dedicat més
temps i més interès, ho podeu ben creure.

Grup Municipal Socialista

>> El relligat de barris: una assignatura pendent
Una característica de l’estructura urbana
del nostre municipi és la dispersió dels diferents nuclis de població. L’existència de
diferents barris disgregats que en ocasions
no tenen contacte els uns amb els altres
comporta uns inconvenients evidents.
D’una banda, dificulta el sentiment de poble i hi ha el risc que alguns barris, sobretot
els més perifèrics, siguin vistos més com a
illes independents que no pas com a parts
identificadores del poble. D’altra banda,
l’existència de barris sense serveis (comerç,
oci, etc.) fa imprescindible que la gent
s’hagi de desplaçar, la qual cosa motiva un
ús intens i freqüent de l’automòbil per part
de la població adulta, i genera dificultats
afegides a la població més jove i sobretot
adolescent, amb més dificultats per desplaçar-se amb vehicle privat. A aquests inconvenients s’hi afegeix, en el cas del nos-

tre poble, la barrera física que suposa el riu.
Des d’ERC sempre hem estat sensibles a
aquesta problemàtica i això ens ha portat
a contemplar de manera reiterada en cada
programa electoral el relligat dels barris
com a una necessitat prioritària. Ha estat sempre un objectiu nostre afavorir la
cohesió i la identitat col·lectiva i evitar la
segregació espacial de les diferents àrees
urbanes de la Pobla. Per aquest motiu hem
proposat i defensat actuacions encaminades a humanitzar el poble, millorant la mobilitat sostenible de la ciutadania i relligant
els seus barris, unint-los a través de zones
amables i minimitzant els riscos dels obligats desplaçaments per accedir als serveis
i equipaments. D’entre les nombroses propostes destaquen la construcció de voreres, passos de vianants i passeres elevades
sobre el riu (finalment projectades!) per

millorar la comunicació entre barris i nuclis de població no només en vehicle, sinó
també en bicicleta i a peu, i hem demanat
amb insistència que s’aprofités la nostra
participació a la Mancomunitat per poder
gaudir d’un transport públic que uneixi les
diferents zones urbanes (barris del Xaró, les
Garrigues, Can Galán, la Rata) i industrials
disperses del nostre poble i possibilitin la
connexió amb les poblacions de l’entorn.
És, doncs, el relligat dels barris, encara una
assignatura pendent. Fins que no es resolgui serà difícil entendre cada barri com el
que hauria de ser: un fragment de poble
dotat d’una forta identitat, però formant
orgànicament part del tot urbà del nostre
municipi.

Grup Municipal d’ERC

Els articles dels tres 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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CARNIVAL TASK
Els alumnes de les classes d’anglès, que organitza la regidoria d’Educació de l’Ajuntament, han participat, un any més, en
el butlletí municipal. En aquesta ocasió han col·laborat en aquesta iniciativa els estudiants de la classe de 3A, de 8 anys:
Júlia Bernat, Àlex García, Selena Vallejos, Berta Martí, Mariona Godó, Mariona Robert, Ona Salom, Mireia Rodríguez, Estel
Rodríguez, Marc Sanz i Paula Linares.
Els alumnes havien de fer un dibuix relacionat amb la festa de carnaval. El jurat, format per la professora d’anglès, Maria
José Méndez, i la directora del butlletí, Sandra Termes, es va reunir el 4 de febrer. Les guanyadores són: Paula Linares Mora
i Mireia Rodríguez Vasilievich, ambdues de 8 anys. Els dos treballs es van seleccionar pel dibuix i el vocabulari utilitzat per
identificar les peces de les disfresses. Des de la direcció del butlletí agraïm, un any més, la col·laboració dels alumnes en
aquesta activitat.

CARNIVAL

CARNESTOLTES

Children and some adults dress up in Carnival. Carnival is very
famous in Brazil. There’s a big parade in the streets. In la Pobla de
Claramunt they throe confetti and wedance. We also get a cake
and some water.

Els nens i algunes adults es disfressen per carnestoltes. El carnestoltes és molt famós a Brasil. Fan una desfilada molt gran
pels carrers. A la Pobla de Claramunt tiren confetti i ballem. També ens donen coca i aigua.

A BELLY DANCER
Mireia Rodriguez Vasilievich - 8 anys

Paula Linares Mora - 8 anys
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UN BOCÍ DE LA NOSTRA HISTÒRIA

Combats i malastres el gener de 1714
no voler pagar el nou impost de les “quinzenades” decretat per
Felip V i la resistència feta a les tropes, va tenir el patiment de
ser saquejat i foguejat, el dilluns 15 de gener de 1714. Per això,
l’historiador Josep M. Torras i Ribé remarcava que els pagesos
que no pogueren escapar-se de l’atac borbònic en direcció a
Igualada, “fugándose entre quiebros y barrancos y seguidos hasta lo más áspero de la montaña”, es van refugiar al Castell de Claramunt, un punt estratègic de la comarca de l’Anoia, en el qual
es fortificaren, i que, amb la política de represàlies borbòniques,
les forces armades atacaren i foguejaren una part de la població.

MAPA DE LA DIFUSIÓ PER CATALUNYA DE LA REVOLTA PAGESA I ANTIFISCAL DE L’HIVERN
DE 1714, SEGONS SANTIAGO ALBERTÍ

Segons la versió de l’historiador S. Sanpere i Miquel en la seva
obra Fin de la Nación Catalana (1905) explica que “el brigadier
Diego González, al retirarse de San Quintín de Mediona, por orden del duque de Pópuli, iba a dirigirse al Bages i al Llusanés,
marchándose por Manresa, pero al llegar a Piera, supo que los
levantados tenían puesto sitio a Igualada, defendida por el regimiento de caballería de Brabante. En su consecuencia, decidió
acudir en socorro de los sitiados, pero al llegar a su vista, los
sitiadores les hicieron frente, que se hallaban fortificados en el
Castillo y lugar de la Pobla de Claramunt, en donde no pudieron
sostenerse, quemando dicho lugar”.
Efectivament, al Castell de Claramunt hi resistia el paisanatge,
després de marxar-ne les tropes austriacistes de l’arxiduc Carles III. La Pobla fou un dels pobles que, per la seva rebel·lió per

Derivacions punyents
La historiadora Eva Serra i Puig, que va prologar la republicació
dels Dietaris de la Generalitat de Catalunya (1999), va resumir
que “poques dates marquen un daltabaix més clar en la història
d’un país que la derrota final de l’any 1714”. El 26 de desembre
d’aquest any, l’Ajuntament i la parròquia de la Pobla de Claramunt es van reunir per acordar el nomenament d’un Procurador
per tramitar les reclamacions dels perjudicats pels danys i robatoris comesos pels felipistes, que afectaren molts particulars, i la
desaparició dels ornaments i dels objectes de culte de l’església
parroquial de la Santíssima Trinitat.
Darrerament, en alguns dels llibres i dels articles publicats, especialment, Angle Editorial i Sàpiens i dedicats a la Guerra de
Successió en el seu tricentenari, s’hi troben repetits esments de la
Pobla de Claramunt com a una de les viles catalanes “ocupades,
robades i cremades” el gener de 1714.
Josep Riba i Gabarró

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
Dies, horaris i lloc:
- Dilluns i dimarts, de les 9 del matí a les 2 del migdia (atenció directa, entrevistes i orientació laboral). Plaça de la Vila, 1
Tel. 93 808 71 27 - e-mail: sanchezbc@diba.cat
- Dilluns, dimecres i divendres, de les 9 del matí a les 12 del migdia telecentre obert per a les persones que busquin feina.

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. Dimarts i dissabte
- 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 dijous.
- 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 dijous.
- DIES DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS. Cal dipositar els objectes el dia abans de la recollida, dimarts, al costat dels contenidors de residus urbans. La recollida es fa el primer dimecres de cada mes.

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horari d’estiu:
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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POBLATANS

Conxita Bartolí i García,
amb els rul·los als dits des de petita

LA CONXITA BARTOLÍ, A LA SEVA PERRUQUERIA DEL CARRER MAJOR

La Conxita Bartolí i García va néixer a la Llacuna, on va viure
fins als 11 anys, i després la seva família va traslladar la seva
residència a Igualada. El 4 d’agost de 1974 es va casar amb el
Virgili Soteras, fill de la Pobla de Claramunt, i són pares d’un noi
i d’una noia. Des de llavors la Conxita viu en aquest poble.
Dos anys abans de traslladar-se a la Pobla, el 1972, va obrir, al
carrer Major, la Perruqueria Nova. La Conxita des de petita volia
ser perruquera i recorda amb nostàlgia i tendresa com, amb només 11 anys, va entrar a fer d’aprenenta a la Perruqueria Pepe,
que es trobava al carrer de la Soledat a Igualada. Parlant li ve
a la memòria com un dia es va tallar una trena perquè la seva
mare la portés a la perruqueria a tallar-se els cabells. Aquest fet
ja era una senyal que el destí de la Conxita era ser perruquera i
així ha estat.
- Quan va obrir les portes per primera vegada la Perruqueria
Nova?
- Era l’abril de 1972. No recordo el dia exacte però sé que era abans
de Setmana Santa. Des de llavors sempre he tingut el negoci al carrer Major.
- Ets perruquera de vocació?
- Sí. Sempre m’ha agradat aquest món i quan era joveneta vaig
entrar a treballar com a aprenenta a la perruqueria del Pepe, que
era al carrer de la Soledat, a Igualada. Hi anava els dissabtes a la
tarda perquè al matí encara estudiava. Donava rul·los, escombrava
cabells però no rentava els caps perquè no arribava al rentacaps.
M’embrutava la bata amb tint expressament per fer veure que treballava. Una bata de nailon blanca i que recordo que contenta vaig
estar quan me la va comprar la mare. El primer dia de feina em van
donar 50 pessetes que vaig guardar durant molt temps!
A la perruqueria venia un viatjant de la casa Wella que es deia Lluís
i un bon dia em va dir: vols obrir una perruqueria a la Pobla? En
aquells anys al poble n’hi havia dues: la Conxita, que era la mare
del Joan Amat, i la Concepció. Llavors el viatjant em va explicar que
aquesta noia, la Concepció, se n’anava a treballar a la pastisseria de
la seva parella a Montbui i que, per tant, era la meva oportunitat.

Gràcies a ell sóc a la Pobla. Tenia 18 anys i els meus pares van pagar
el traspàs del negoci. Vaig treballar un temps a casa de la Concepció
i llavors, quan ens vam casar amb el Virgili, buscàvem un lloc on
viure i on posar el negoci i així va ser com vam anar al carrer Major.
El local me’l va muntar el Jaume Armenteras, que en aquells anys
era lampista.
- On et vas formar?
- Com ja t’he explicat, des dels 11 fins als 18 anys vaig treballar a la
perruqueria del Pepe, que per a mi va ser el meu cap però també em
va fer una mica de pare.
Després vaig anar un any a Barcelona a treure’m el carnet de perruquera en una acadèmia i passava tota la setmana a casa d’uns tiets
de la meva mare.
- És difícil tirar endavant un establiment com aquest en un
municipi com la Pobla i en la situació actual?
- És complicat perquè cada vegada hi ha més pagaments als quals
fer front i cada dia costa més pujar la persiana.
- Com ha anat canviant la clientela al llarg dels anys?
- Ha canviat en tots els sentits. Ara, sobretot, tinc senyores grans.
Tinc clientes que vénen des de fa molts anys. La gent jove no van
tant a la perruqueria i, darrerament, les persones grans tampoc.
Un tracte proper i familiar
- Per estar de cara el públic, s’ha de saber escoltar i tenir una
mica de mà esquerra.
- M’agrada molt estar de cara el públic. Hi ha gent que m’explica
temes personals, que afecten la seva família. Amb les clientes tinc un
tracte molt familiar. Fa anys al matí els feia el cafè a la cuina de casa
i els el portava a la perruqueria.
- Segur que amb tant temps treballant en aquest negoci, deus
tenir moltes anècdotes. En recordes alguna?
- Ara mateix no en recordo cap en especial. La gent t’explica moltes
coses i el que valoren és que el que et diuen no ho comentis amb
una altra persona. Faig una mica de psicòloga.
- Ja et planteges la jubilació o encara vols continuar treballant
uns anys més?
- Si em pogués jubilar ho faria ja però les meves clientes no em deixen i ara com ara no puc perquè hi ha moltes despeses. Tinc 60 anys
i de ben segur que no em podré jubilar fins als 65.
- Una de les teves aficions és anar a caminar.
- Sí, és una de les meves grans passions. Abans hi anava gairebé cada
dia, però ara només puc sortir els diumenges. Som una colla molt
ben avinguda. Des de fa anys, entre final d’abril i principi de maig,
anem a Montserrat. Fa un temps vaig fer el Camí de Sant Jaume i
tinc ganes de repetir l’experiència perquè em va agradar molt i vaig
conèixer gent molt maca. Una altra de les meves aficions és fer punt
de creu, però entre la família i la feina no tinc temps!
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AGENDA

ACTIVITATS ABRIL- MAIG
- Exposició anual de l’Arxiu Fotogràfic Municipal (AFM)
Dies: fins al diumenge 27 d’abril de 2014
Horari: de dilluns a dissabte, de les 6 de
la tarda a les 8 del vespre, i diumenge,
de les 12 a les 2 del migdia
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions
Organitza: Regidoria de Cultura
- Excursió a Sitges
Dia: dissabte 26 d’abril de 2014
Hora de sortida: 3/4 de 9 del matí
Lloc: Hotel Robert
Organitza: Associació per a l’Oci
de la Gent Gran
- Cantada de caramelles
Dia: diumenge 27 d’abril de 2014
Hora: A partir de les 10 del matí i fins
al migdia
Lloc: diversos punts del poble
Organitza: Societat Coral la Lira

FA ANYS...

- Aplec de l’1 de maig. Activitats
festives i religioses
Dia: dijous 1 de maig de 2014
Hora: A partir de les 9 del matí
Lloc: Castell de Claramunt
Organitza: Regidoria de Cultura

ACTIVITATS DEL CAU JOVE
Organitza: Regidoria de Joventut

- Ball del primer de maig
Dia: dijous 1 de maig de 2014
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Associació per a l’Oci
de la Gent Gran

- Taller de bellesa
Dies: divendres 9, 16 i 23 de maig de 2014
Hora: 6 de la tarda

- Celebració del Tricentenari
Dia: dissabte 24 de maig de 2014
Hora: A partir de les 6 de la tarda
Lloc: racons del nucli antic
Organitza: Regidoria de Cultura
- XV Setmana de la Gent Gran
Dies: del dilluns 26 de maig al diumenge
1 de juny de 2014
Organitza: Regidoria de Benestar Social

- Taller de pizzetes
Dia: dijous 15 de maig de 2014
Hora: 1/4 de 6 de la tarda

- Taller de creació d’un arbre de filferro per decorar
Dies: del dilluns 19 al dissabte 24
de maig de 2014
Hora: 1/4 de 6 de la tarda
- Campionat de Fifa 14 Play 3
Dies: del dilluns 19 al dissabte 24
de maig de 2014
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
- Sortida al parc d’atraccions del
Tibidabo
Dia: diumenge 11 de maig de 2014
Hora de sortida: 10 del matí
Lloc de sortida: plaça de l’Ajuntament

Benedicció de Rams a la cantonada entre l’avinguda de Catalunya i el carrer Major (Santi Ibarz-1959)

