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La Pobla de Claramunt,
vila cremada el 1714

EDITORIAL

Anys crucials per al país
Des de fa uns dies si passeu per la plaça de mossèn Pere Bosch,
coneguda com els Jardinets, podreu veure un plafó que recorda
que la Pobla de Claramunt va ser una de les viles cremades el
1714 i forma part d’una ruta que ha dissenyat la Generalitat de
Catalunya amb els municipis que van patir aquesta destrucció.
El dilluns 15 de gener, les tropes borbòniques de Felip V van
atacar el nostre poble, el van saquejar i en la retirada hi van
calar foc. Per commemorar aquesta data des de l’Ajuntament
es va organitzar a final de maig, i com podreu veure en les pàgines d’aquest butlletí, un acte per recrear aquest fet i donar
a conèixer a tots els poblatans i poblatanes aquesta pàgina de
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la nostra història.
El 1714 va ser crucial per a Catalunya, i el 2014, tres-cents
anys després, ho tornarà a ser. Tant si es pot fer o no la consulta prevista per al 9 de novembre, el que està clar és que
hi haurà un abans i un després per al nostre país. En l’àmbit
polític serà una tardor moguda en què cada partit defensarà
la seva postura, a favor o en contra que els catalans puguem
decidir cap a on volem anar. Però el que ningú no pot negar
és que el procés que s’ha obert ja no té marxa enrere i que
haurem d’assumir-ne les conseqüències, siguin quines siguin, i
seguir endavant. Veurem com anirà.
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OPINIÓ

De mica en mica, anem fent camí
Des de fa poc més d’un mes, els poblatans i les poblatanes podem
gaudir d’una nova zona d’aparcament davant del camp de futbol
municipal del Pas Blau. És cert que l’execució d’aquesta obra, juntament amb l’arranjament d’un tram de la carretera de la Rata, es
va retardar per diversos motius, però l’important és que, finalment,
s’ha dut a terme, ha quedat molt bé i tots ens en podem sentir orgullosos. A vegades, les coses no van tan ràpid com voldríem però
això no vol dir que no s’hi treballi.
Amb aquesta obra es dóna per acabada la millora de la instal·lació
del camp de futbol, que es va iniciar el 2007 amb la construcció del
bar i del local social. A la zona esportiva encara queden actuacions
per realitzar i, en la mesura del possible, i sobretot, si la situació
econòmica canvia, intentarem poder-les tirar endavant, però cal
tenir paciència.
Després de les vacances d’estiu tenim previst iniciar les obres per
a la col·locació de dues passarel·les de vianants sobre el riu Anoia.

o la interconnexió dels aparcaments de Sant Galderic i de la plaça

Una, se situarà al mateix lloc on ara hi ha la palanca que connec-

de la Mare de Déu de la Llet.

ta el pàrquing de Sant Galderic amb el barri de l’Estació, i l’altra,
al costat del pas de formigó que uneix el carrer dels Arbres del

Una tornada de vacances intensa

Papa amb la carretera de la Rata. L’actuació té un pressupost d’uns

Després de la tornada de vacances d’estiu, en l’àmbit cultural tam-

228.000 €, que es cobriran amb una aportació econòmica de la

bé es començarà amb intensitat. Al setembre es concentraran la

Diputació de Barcelona i que, per tant, no tindrà cap cost per a les

majoria de les propostes incloses dins de les Festes Culturals, que

arques municipals. Aquestes dues passarel·les permetran relligar

s’allargaran també els mesos d’octubre i novembre. Entre els actes

diferents zones del nostre municipi que queden separades pel riu

programats cal destacar, com en altres edicions, el Premi Gumer-

i facilitaran el pas dels veïns dels barris de l’Estació i de Can Galan

sind Bisbal i Gutsems, en què es presentarà la publicació del treball

cap al centre del poble i l’accés a la zona esportiva.

sobre la Guerra Civil i el primer franquisme de l’igualadí Antoni

Abans que finalitzi el 2014 també tenim projectat obrir un carrer

Dalmau i Ribalta, guanyador del certamen de l’any passat. També

a la zona de darrere del consultori mèdic, que connectarà amb els

hi haurà altres activitats, com la setena Exposició-Fira d’Art o el

carrers de Josep Jové i de Josep Aguilera. A més, es rehabilitaran

Concert de Música al Castell de Claramunt.

els sanitaris i s’arranjaran les humitats de l’Ateneu Gumersind Bis-

De fet, aquesta embranzida ja ens ve dels mesos de maig, juny

bal i s’arreglarà el camí del castell, la part que es troba a dins del

i juliol, en què tant des de l’Ajuntament com des de les entitats

recinte.

locals s’han organitzat un gran nombre d’activitats. La Setmana de

Precisament, per a aquestes dues darreres intervencions fa pocs

la Gent Gran, la del jovent, la Festa Major, les festes dels barris o

dies hem rebut una bona notícia per part de la Diputació de Bar-

l’Anoia Folk són algunes de les propostes de les quals hem pogut

celona. Ens han concedit les dues subvencions sol·licitades per po-

gaudir aquests dies els poblatans i les poblatanes. Aquest bulli-

der-les tirar endavant: 44.483,74 € per a l’actuació a la fortalesa i

ci d’actes demostra que som un poble viu, dinàmic i en aquesta

49.068,75 € per a les millores a l’Ateneu.

línia hem de seguir i treballar, conjuntament, l’administració i la

Com podeu comprovar, des de l’equip de govern treballem inten-

societat civil.

sament per dur a terme projectes per millorar el nostre municipi

Aprofito aquest escrit per desitjar-vos que passeu unes bones va-

i, a vegades, amb els temps que corren, això no és gens fàcil. Aquí

cances i que descanseu tant com pugueu per començar el setem-

només n’he citat alguns, que són els més immediats, però en tenim

bre amb energia.

d’altres, com l’habilitació d’un espai per als infants a la zona del
Corral del Farga, al Xaró; la millora de les mesures de seguretat per

Santi Broch i Miquel

als vianants a la carretera C-244, amb la col·locació de semàfors,

Alcalde
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CRONOLOGIA DE PLENS
Sessió ordinària del 20 de març de 2014
• S’aproven, per unanimitat, les actes de la
sessió ordinària del 16 de gener de 2014 i de la
sessió extraordinària del 27 de febrer de 2014.
• Es dóna compte de les darreres actes de la
Junta de Govern Local.
• S’aprova, per unanimitat, el conveni de
col·laboració amb els ajuntaments de Vilanova del Camí i d’Òdena per a la prestació de
serveis a persones emprenedores i empreses.
• S’aprova, provisionalment, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal
número 13, de la taxa per a l’expedició
de documents administratius i d’altres.
S’incorpora el preu d’un puzle del Castell de
Claramunt i d’un altre del municipi.
• Es deixa sobre la taula una moció presentada pel grup municipal Socialista sobre
la realització d’un estudi sobre la xarxa de
clavegueram a diversos barris del municipi.
• En l’apartat d’informes i propostes
d’alcaldia, l’alcalde, Santi Broch, comenta diverses qüestions, com l’aturada de les
obres del pàrquing del camp de futbol pel
soterrament d’una línia elèctrica; els tràmits
per a l’adjudicació del bar de l’Ateneu; les
actuacions realitzades a les voreres i carrers
de diversos barris o el bon resultat de la
primera edició del Cros Escolar.
• En l’apartat de precs, preguntes i mocions,
des d’ERC es plantegen diversos temes, com
la possibilitat de col·locar més llum al camí
del castell de Claramunt; l’arranjament de
camins o la millora de les entrades al camí
del castell i del barri de can Ribalta. Des del
PSC també es proposen diferents qüestions,
com la redacció d’una ordenança fiscal per
a l’abocament de runes; marcar els dos vials
en la corba d’entrada al barri de les Garrigues o les molèsties que ocasiona una empresa situada al centre del poble. L’equip de
govern respon els diversos temes plantejats.
En aquest punt també s’acorden, després de
l’aprovació de la declaració d’urgència, dues
mocions presentades per la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH): una, per
subvencionar les plusvàlues dels afectats
per processos d’execució hipotecària i una

Convergència i Unió va guanyar, el diumenge 25 de maig, les eleccions al Parlament Europeu al nostre municipi. CiU va
obtenir 251 vots, en segon lloc va quedar
ERC, que va aconseguir 208 vots, i el tercer
lloc va ser per al PSC-PSOE, amb 95 vots.
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altra, per a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats
financeres i altres grans empreses. Els dos
textos es van aprovar per unanimitat.
Sessió extraordinària del 10 d’abril de 2014
• S’aprova, provisionalment, per unanimitat, la modificació de l’Ordenança Fiscal
número 26 de la taxa per a la prestació de
serveis i la realització d’activitats per a la infància i la joventut. S’acorden les tarifes que
s’aplicaran per al Casal d’Estiu.
• Es dóna a conèixer la renúncia de la Montserrat Ortiz Pedrero al càrrec de regidora.
Sessió extraordinària del 29 d’abril de 2014
• Es fa el sorteig dels membres de les meses
electorals per a les eleccions al Parlament
Europeu del diumenge 25 de maig.
• S’aprova, per unanimitat, la conformitat a
l’acord de la Junta General de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena,
del 17 d’abril de 2014, per la creació de
l’Oficina d’Inversions Empresarials per a la
promoció dels polígons d’activitat econòmica dels municipis integrants de l’ens.
• S’aprova, per unanimitat, l’adhesió institucional a la commemoració del centenari
de la Mancomunitat de Catalunya.
Sessió ordinària del 8 de maig de 2014
• S’aproven, per unanimitat, les actes de la
sessió extraordinària del 10 d’abril de 2014 i de
la sessió extraordinària del 29 d’abril de 2014.
• Es dóna compte de les darreres actes de la
Junta de Govern Local.
• Es dóna compte de la resolució de
l’alcaldia sobre l’aprovació de la liquidació
del pressupost de 2013.
• S’aprova, per unanimitat, la designació dels
representants ens els òrgans de govern de la
Mancomunitat per a l’Atenció dels Minusvàlids Psíquics de la comarca de l’Anoia. Els
dos representants seran l’alcalde, Santi Broch,
i la regidora de Benestar Social, Carme Farrés.
• Es deixa sobre la taula la moció presentada pel grup municipal Socialista per a la
realització d’un estudi de clavegueram a di-

Iniciativa per Catalunya-Verds va rebre
59 vots (7,53 %) i el Partit Popular, 48
(6,13 %). La cinquena força política més
votada va ser Ciutadans, amb 29 vots
(3,70 %). Respecte als comicis europeus
de 2009, cal destacar l’important incre-

versos barris del poble.
• Es deixa sobre la taula la moció presentada pel grup municipal Socialista sobre la
necessitat de reparació del carrer de Narcís
Monturiol al polígon dels Plans d’Arau.
• S’aprova, per unanimitat, la moció presentada pel grup municipal Socialista per
a l’elaboració d’un estudi sobre la viabilitat
d’un centre de dia per a les persones de la
tercera edat.
• En l’apartat d’informes i propostes
d’alcaldia, l’alcalde, Santi Broch, comenta
diversos temes com l’èxit de l’Aplec de l’1
de maig al Castell de Claramunt; la carta
que s’ha enviat al departament de Medi
Ambient de la Generalitat per controlar
els fums que ocasiona l’empresa Rofeica;
l’arranjament de vials en diferents barris del
municipi; un abocament de terres a la zona
dels Masets, i els actes que s’organitzaran
amb motiu de la commemoració del Tricentenari i de la Setmana de la Gent Gran.
• En el punt de precs, preguntes i mocions,
per part d’ERC es plantegen diversos temes,
com la realització d’un estudi per fer una
zona d’aparcament al camí del castell. Per
part del PSC també es proposen diferents
qüestions, com la col·locació d’unes bústies al barri de les Garrigues; la reubicació
d’alguns contenidors de residus o la neteja
dels embornals. Des de l’equip de govern es
responen els diversos temes.
Sessió extraordinària del 18 de juny de 2014
(En aquest Ple excusa la seva assistència el
regidor del PSC Manel Còdol)
• Pren possessió del càrrec de regidora
Carme Vallès Amatllert en substitució de
Montserrat Ortiz Pedrero.
• S’aproven, amb els vots a favor de CiU i
l’abstenció del PSC i d’ERC, les festes locals per
a l’any 2015. Els dies festius seran el dilluns 2
de febrer, amb motiu de la festivitat de la Candelera, i el dilluns 6 de juliol, per la Festa Major.
• S’aprova, per unanimitat, la xifra de població del padró municipal d’habitants que
en data 1 de gener de 2014 era de 2.186
poblatans i poblatanes.

ment del vot cap a Esquerra, i la davallada dels Socialistes. CiU es va mantenir
més o menys igual. Pel que fa a la participació, d’un cens de 1.675 persones van
anar a votar 791 poblatans, un 47,22 %.
De vots nuls n’hi va haver 8 i en blanc, 20.

RECULL DE NOTÍCIES

La Pobla estrena l’aparcament del camp de futbol i
la carretera de la Rata
Els poblatans i les poblatanes van estrenar, el dissabte 28 de juny a la tarda, la nova zona d’aparcament del
camp de futbol municipal del Pas Blau
i l’arranjament d’un tram de la carretera
de la Rata. La inauguració d’aquesta obra
va anar a càrrec de l’alcalde, Santi Broch.
L’actuació l’ha executat l’empresa Icman
i ha suposat una inversió d’uns 255.000
euros. Es compta amb una subvenció
de 163.598 euros del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC). Durant la
seva intervenció, l’alcalde va afirmar que
“aquest nou equipament és fruit de
l’esforç de tota la ciutadania i cal ferne un bon ús”.
El torn de parlaments el va obrir el regidor d’Esports, Juan Carlos Pérez, que
va fer un repàs de les obres realitzades
a la zona del camp de futbol. En aquest
sentit, va citar el nou bar i local social,
el 2007; la col·locació de gespa artificial,
el 2008; els nous vestidors, el 2010, i,
finalment, la nova zona de pàrquing. El
regidor va destacar que aquest nou espai
no només s’ha pensat pels vehicles sinó
també per les persones, amb l’accés a la
porta principal i una zona de descans.
Tot seguit, va intervenir l’alcalde, Santi Broch, que va explicar detalls del nou
aparcament, com que té capacitat per
a 100 places i que també s’ha habilitat
una nova zona de pàrquing darrere del
consultori per donar resposta els dies
que hi hagi partit, a més de l’espai que ja
existeix darrere de l’escola. L’alcalde es va
referir a la intervenció que s’ha realitzat
en un tram de la carretera de la Rata, que
“estava molt malmesa”.
Per cloure el seu parlament, Broch va citar

MOMENT DE LA DESCOBERTA DE LA PLACA COMMEMORATIVA

Detalls de les obres executades
A la nova zona d’aparcament hi ha
tres parts ben diferenciades. Una part
d’entrada que porta directament al camp
de futbol. Una altra part d’aparcament,

amb dos espais a banda i banda de
l’entrada, amb capacitat de 100 places. I
una tercera zona destinada a jardí, on es
mantenen els arbres que ja hi havia. També s’ha instal·lat una nova il·luminació.
El tram de la carretera de la Rata que s’ha
arranjat 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 estava 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). L’obra ha consistit, per tant, a
arranjar els esfondraments i trencaments
del paviment i col·locar una nova capa
de rodament a tota la calçada per reforçar el ferm. Per reduir la velocitat s’han
construït dues plataformes elevades enrasades a les voreres i s’ha instal·lat un
semàfor. A més d’aquestes actuacions,
s’han realitzat algunes millores extres,
com el tancament del pas sobre el riu
Anoia i la instal·lació d’una nova canonada de clavegueram a la part final del
carrer de Soldevila.

Cristina Costa Gallardo, de 5 anys, i
Hugo Garrido Hernández, de 6 anys,
van ser la pubilla i l’hereu del nostre
municipi a FirAnoia, que va arribar
a la 61a edició i que es va fer del divendres 13 al diumenge 15 de juny a
Igualada. Aquest darrer dia, la Cristina
i l’Hugo, juntament amb la resta de

parelles de pubilles i hereus de la comarca, van participar en diferents activitats, com l’ofrena de productes del
camp a l’església de Santa Maria o una
cercavila des d’aquest temple fins a la
plaça de cal Font. La pubilla i l’hereu
poblatans van estar acompanyats per
l’alcalde, Santi Broch.

algunes de les obres que es tiraran endavant abans de finalitzar aquest mandat,
com la construcció de dues passarel·les
de vianants sobre el riu Anoia, l’obertura
d’un carrer darrere del consultori, les millores als serveis de l’Ateneu Gumersind
Bisbal o l’arranjament del camí de dins el
Castell de Claramunt. L’alcalde va acabar
la seva intervenció agraint la feina realitzada pels tècnics municipals en aquesta
obra, l’empresa Icman i el Club de Futbol
la Pobla.
Un cop tancat el torn de parlaments,
l’alcalde, el regidor d’Esports i el president del club poblatà, Zorion Llaguno,
van descobrir una placa commemorativa. Tot seguit, hi va haver cava i refrescos per a tots els assistents. Després de
l’acte inaugural, es va fer la festa de fi
de temporada del CF la Pobla. (Veure més
informació a la pàgina 16).

MAIG - AGOST
2014

L’AJUNTAMENT
INFORMA

5

RECULL DE NOTÍCIES

Unes 200 puntaires participen a la catorzena trobada
La XIV Trobada de Puntaires va aplegar, el
diumenge 15 de juny, unes 200 participants. Des de les 10 del matí i fins a 2/4 de
2 del migdia, aproximadament, el carrer
Major i la plaça de l’Església es van omplir
de dones que feien puntes al coixí.
La trobada la van organitzar l’Associació
de Puntaires i la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament. Cap a les 10 del matí les
dones es van col·locar a les taules per començar a fer moure els boixets i crear les
seves peces artesanals. Abans, però, totes
les participants van poder esmorzar un
entrepà i un cafè amb llet.
Enguany hi havia puntaires d’una vintena
de localitats, com Calaf, la Llacuna, Òdena,
Masquefa, Capellades, Manresa o Navarcles. Cal destacar que en aquesta edició,
i per primera vegada, hi va haver puntaires d’Escaldes-Engordany, d’Andorra. Al
migdia es van sortejar una sèrie de regals.

EL CARRER MAJOR ES VA OMPLIR DE DONES FENT PUNTES AL COIXÍ

A continuació, l’alcalde, Santi Broch, va
agrair la participació de les puntaires a la
trobada i les va convidar a tornar al nostre
municipi l’any vinent.
Tot seguit, es va obsequiar la puntaire més
jove de la trobada que va ser Laia Arjona,
de 7 anys, d’Igualada. També es va lliurar
un present a la puntaire de més edat de
fora, que va ser Maria Mercè Castells, de

88 anys, de Capellades, i a la de més edat
de la Pobla, que va ser Rita Valls, de 86
anys. El lliurament dels obsequis va anar
a càrrec de l’alcalde i de diversos regidors
del Consistori.
Per acabar, i com a record d’aquesta catorzena trobada, es va lliurar a totes les participants un patró i uns boixets de colors
fets de manera artesanal per un poblatà.

La bellesa de les creacions artesanals, a la Sala Municipal
d’Exposicions
Escultures, centres de taula, fofuchas
i mocadors, tapets i bosses de mà fets
amb puntes al coixí són algunes de les
peces artesanals que es van poder veure
a la Sala Municipal d’Exposicions del 14
al 29 de juny. Aquesta col·lecció fa anys
que obre les portes un dia abans de la
Trobada de Puntaires.
Els treballs eren de les alumnes dels tallers de manualitats, sota la direcció de
Maria Hernández, i de puntes al coixí,
que tenen com a professora l’Anna
March. Valia la pena buscar una estona i anar fins a l’espai cultural per veure
aquesta col·lecció de peces elaborades
amb molta dedicació i paciència. En
l’acte inaugural, el dissabte 14 de juny
a la tarda, l’alcalde, Santi Broch, va animar aquestes dones a seguir treballant
per poder compartir, cada any, les seves
creacions amb tots els poblatans i poblatanes.
Les nines conegudes com a fofuchas,
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MOMENT DE LA INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA DE MANUALITATS I PUNTES AL COIXÍ

centres de taula, escultures, marcs, caixes de fruita decorades amb tovallons
i que semblaven pintades eren alguns
dels treballs que van exposar les alumnes de manualitats. La veritat és que
fan meravelles i que converteixen un
objecte en desús en una bonica peça de
decoració.
Els treballs de les puntaires, col·locats en

uns plafons folrats amb una tela blava
i uns globus, com cada any, mereixien
contemplar-los amb atenció. Mocadors,
collarets, polseres, coixins, quadres, tapets, amb un toc de color, eren algunes de les peces que es van recollir en
aquesta mostra. Enguany, com a novetat, es podia veure un quadre pintat i, al
costat, la reproducció en puntes al coixí.

RECULL DE NOTÍCIES

L’humor del conegut Joan Pera, colofó d’una reeixida
Festa Major
L’espectacle del conegut Joan Pera va ser
el colofó d’una reeixida Festa Major. Del
3 al 7 de juliol, la regidoria de Cultura i
Festes de l’Ajuntament va organitzar una
sèrie d’activitats per a totes les edats i
gustos, com un recital d’havaneres, una
sarsuela, un sopar popular o inflables a la
piscina municipal per a la quitxalla.
Unes 200 persones van gaudir, el dijous 3
de juliol a la nit a la plaça dels Països Catalans, de la cantada d’havaneres que va
oferir el grup Cavall Bernat. A la mitja part,
i com ja s’ha convertit en una tradició, els
assistents van poder veure un got de rom
cremat.
L’Ateneu es va omplir, el divendres 4 de juliol a la nit, per veure la sarsuela El duo de
l’Africana a càrrec del grup Taller d’Òpera
de Cant Artístic. Aquest acte era una novetat en la programació d’enguany i va
tenir una molt bona acollida per part del
públic.
La festa va continuar al parc de Sant Galderic amb l’actuació dels grups Karaoke
Band i Mitjanit. Molts joves van assistir a
aquest concert, que va acabar cap a les 6
de la matinada. El primer grup va fer que
el jovent pugés a l’escenari i cantés i el
segon, els va animar a no parar de ballar.
El dissabte 5 de juliol a la tarda a la Sala
Municipal d’Exposicions es va inaugurar
una col·lecció escultòrica dels alumnes
de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps
d’Igualada que tenen com a professora Teresa Riba. La inauguració va anar a càrrec
de l’alcalde, Santi Broch. A la mostra, que
es va poder visitar fins al 20 de juliol, es
podien veure les creacions de divuit alumnes que havien fet les seves obres amb

ACTUACIÓ DELS FALCONS DE VALLBONA D’ANOIA, DESPRÉS DEL SOPAR

diferents materials, com fusta, alabastre,
fang, coure, resina i materials de reciclatge. Eren escultures molt diverses i amb
diversos estils.
Després de l’obertura de l’exposició, des de
l’avinguda de Gumersind Bisbal va sortir
una cercavila amb els gegants, els grallers
i els capgrossos del nostre municipi, la Colla Gegantera de Castellolí i els Falcons de
Vallbona d’Anoia. Es va fer un recorregut
per diversos carrers del poble que va acabar a la plaça de l’Ajuntament. Molts poblatans i poblatanes i també gent vinguda
d’altres localitats properes van participar
en aquesta cercavila.
Al vespre, a la plaça dels Països Catalans,
unes 270 persones van assistir al sopar
popular de Festa Major. Els comensals van
poder menjar una amanida, fideuà i de
postres, un pastís i cafè. A continuació, els
Falcons de Vallbona d’Anoia van fer una
sèrie de torres humanes, en la darrera de
les quals van desplegar dues senyeres i la
bandera poblatana.
La nit va continuar amb els ritmes de
l’orquestra Sabor-Sabor que van fer sortir
molta gent a la pista de ball. I per acabar

aquest tercer dia de festa hi va haver discomòbil amb el Dj Àlex.
Activitats per a petits i grans
El diumenge 6 de juliol al migdia a
l’església de Santa Maria es va celebrar
una missa solemne cantada per la Coral la
Lira. A la tarda, la quitxalla va poder passar una estona divertida amb els inflables
que es van col·locar a la piscina municipal
i al vespre va arribar un dels plats forts de
la festa d’enguany: l’espectacle amb Joan
Pera. Unes 300 persones es van aplegar a
la plaça dels Països Catalans per no parar
de riure amb l’actuació de l’humorista, que
va arrencar els aplaudiments del públic en
més d’una ocasió.
El darrer dia festiu, i com altres anys, es
van instal·lar a la plaça dels Països Catalans uns inflables per als infants. Tot i que
semblava que el mal temps impediria fer
l’activitat al final es va poder dur a terme.
A la tarda, i com també ja s’ha convertit
en una tradició, els nens i les nenes es van
poder remullar amb un bany d’escuma.
Amb aquesta activitat es va posar punt i
final a la Festa Major del nostre poble.

Millores a la façana de l’Ateneu Gumersind Bisbal
L’Ajuntament ha realitzat diverses millores
a la façana principal de l’Ateneu Gumersind
Bisbal. Aquesta actuació, amb un pressupost d’uns 5.000 euros, l’ha portat a terme
el pintor poblatà Salvador Bou.La intervenció ha consistit en arranjar les parts de la
façana que estaven malmeses i pintar. A
més de la façana, també s’ha pintat el ves-

tíbul d’entrada al bar. Cal afegir que aquest
establiment es va obrir de nou al públic el
dijous 3 de juliol, amb el nom de Camí del
Castell. El nou arrendatari d’aquest local és
la UTE Bar Ateneu Gumersind Bisbal, un
projecte liderat per la poblatana Sònia Farran, sommelier i propietària del restaurant
Kan Bakus d’Igualada.

TREBALLS DE MILLORA A LA FAÇANA DE L’ATENEU
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Animada pujada al castell per l’Aplec de l’1 de maig
És una història escrita pel Pitus Robert i
que té com a protagonista la Foix, una
nena de sisè, i els seus companys que volen fer divertida la pujada al castell. Tot
el material d’aquest projecte, així com
l’audiovisual que va elaborar l’1 de maig
la poblatana Neus Aguilera, es van poder
veure a la biblioteca municipal mossèn
Cinto Verdaguer, del 6 de juny al 8 de juliol. (Podeu trobar més informació sobre
“La muntanya dels nens” a la pàgina 23).

LA PUJADA A LA FORTALESA VA SER MOLT ANIMADA

ENLAIRAMENT DE GLOBUS BLANCS A FAVOR DE LA PAU

8

L’Aplec de l’1 de maig al Castell de Claramunt, organitzat per la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament, va ser tot un
èxit de públic. Durant el matí, a la fortalesa hi va haver diferents actes festius i
religiosos, com una missa a la capella de
Santa Margarida o una ballada de sardanes. Com a novetat d’enguany, i que va
tenir molt bona acollida, cal destacar que
la pujada es va fer amb animació musical
per inaugurar el projecte “La muntanya
dels nens”.
A les 9 del matí, un gran nombre de
persones es van aplegar a la plaça de
l’Ajuntament per inaugurar i donar inici
al recorregut de “La muntanya dels nens”,
una iniciativa ideada pels poblatans Pitus Robert i Judith Gràcia, finançada per
l’Ajuntament i que ha comptat amb la

col·laboració de l’escola Maria Borés. Hi
havia molts nens i nenes amb els estels
que havien confeccionat al col·legi i que
en arribar al castell van enlairar a la plaça.
L’alcalde, Santi Broch, va presentar el
projecte i Judith Gràcia va explicar com
seria l’itinerari. Tots els assistents van rebre un plànol del camí amb les diferents
zones que es podrien anar trobant: la
zona fòssils, la zona cabanes, la zona cargols gegants, la zona jeure, la zona grimpar i la zona ucs. Durant el recorregut, els
caminants van comptar amb l’animació
d’Els Tres Tocats (grallers), l’Anaís Falcó i
el Christian Simelio (cantaires) i els alumnes de l’escola poblatana.
El projecte de “La muntanya dels nens”
parteix d’un conte que porta el mateix títol, i que està previst editar properament.

Els nens i nenes de P3, P4 i P5 de l’escola
Maria Borés van visitar, el mes de març, la
biblioteca municipal mossèn Cinto Verdaguer. L’objectiu d’aquesta visita és que
els alumnes des de ben petits coneguin
el funcionament d’aquest espai cultural
i comencin a familiaritzar-se amb el material que hi poden trobar.
Amb l’ajuda de dibuixos, la bibliotecària,
Mercè López, va explicar a la quitxalla

què poden fer a la biblioteca. Després els
va ensenyar on poden trobar els contes i
el material més adient per a la seva edat
i com l’han d’utilitzar. També els va parlar sobre les normes de funcionament de
l’equipament.
Per acabar la visita, Mercè López va explicar un conte als nens i nenes, que després van poder anar a buscar el llibre que
més els va agradar.
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Un matí ple d’activitats lúdiques
A dalt la fortalesa, a partir de les 9 del
matí, els nois i noies de l’Associació Juvenil Cal 18 ja tenien a punt l’esmorzar. Una
hora més tard, mossèn Miquel Guillén va
fer la tradicional benedicció del terme i
després va oficiar una missa a la capella
de Santa Margarida. Quan passaven uns
minuts de 2/4 de 12 del matí es van enlairar 300 globus blancs a favor de la Pau,
amb la música de l’Himne de l’Alegria de
fons.
A continuació, a la plaça del castell va
sonar la música de les sardanes a càrrec
de la Cobla Ciutat de Manresa. Mentre,
a la Sala Gran, el grup La Viu-Viu feia
ballar la gent al ritme d’un repertori de
danses populars. En les parets d’aquest
espai també es podien veure els quadres
d’Elisabet Soler, una exposició amb el
títol “El mar al castell”, que es va poder
visitar fins al diumenge 15 de juny. Les
creacions d’aquesta artista eren de pintura amb polpa de paper.
A més de totes aquestes activitats, al
llarg del matí hi va haver animació amb
el grup Plou i Fa Sol i tir amb arc a càrrec
d’Ad·Domini·Latere.

RECULL DE NOTÍCIES

La Pobla reviu els fets de 1714 amb un marcat
caire nacional

PARLAMENT DE L’ALCALDE DURANT L’ACTE INSTITUCIONAL DE COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI

El nostre municipi va reviure, el dissabte
24 de maig, els fets que van ocórrer al poble el 15 de gener de 1714, quan va ser
saquejat i cremat per les tropes borbòniques. Tres-cents anys després, a l’entorn
del nucli antic, els poblatans es van traslladar a l’època dels seus avantpassats per
recordar aquella lluita i aquella desfeta.
Al voltant de les 6 de la tarda, a la plaça
de l’Església, els Miquelets de Catalunya
i el Regiment d’Hússars Hongaresos van
recrear les formes de combatre del segle
XVIII. Els soldats van fer instrucció i fins i
tot van disparar les armes. En aquest mateix espai també es va muntar un campament de l’època.
Cap a 2/4 de 9 del vespre es va fer l’acte
institucional de commemoració del Tricentenari. En primer lloc, va intervenir la
poblatana Marta Bartrolí, que va parlar
sobre la Guerra de Successió i els fets
ocorregut al municipi el 1714. Sobre la
Pobla, Bartrolí es va referir a la denúncia contra el rector Josep Marí, que des
de 1711 s’havia fet càrrec de la parròquia
poblatana, procedent de Gavà, i que era
un austriacista convençut. Aquest posi-

cionament li va suposar una forta repressió i se’l va acusar d’uns fets que no es
van poder provar mai.
Després de dos anys de presó sense judici, va ser alliberat i va tornar a la Pobla
de Claramunt, on va morir el 1732 i va
deixar al poble la quantitat de diners suficient per poder restituir els ornaments
de plata de l’església que havia estat
saquejada i cremada divuit anys abans.
Marta Bartrolí va cloure el seu parlament amb l’afirmació que “hem de tenir memòria per no oblidar la lluita
dels nostres avantpassats en defensa
de les llibertats del nostre poble. La
memòria és la nostra força i també la
nostra fortalesa”.
El torn d’intervencions el va tancar
l’alcalde, Santi Broch. En un discurs impregnat de patriotisme, Broch va dir que
“el Tricentenari és una commemoració històrica que esdevé vital en els
temps que estem vivint. Recordem els
fets de 1714 que van significar la pèrdua de la llibertat del nostre poble,
Catalunya, i el començament d’una
llarga travessia de tres-cents anys

Els alumnes de cinquè i sisè de l’escola Maria Borés van visitar, el dilluns 16 de juny,
la Sala Municipal d’Exposicions. En aquesta ocasió, van poder veure els treballs que
fan les dones dels tallers de manualitats i

puntes al coixí. A més de visitar la mostra,
als nens i nenes els van ensenyar com es
feien algunes de les peces de manualitats,
com les conegudes nines fofuchas, i van
poder practicar les puntes al coixí.

dins de l’Estat espanyol”.
L’alcalde va rememorar la derrota que
van patir els nostres avantpassats i va assegurar que, com ells, ens hem d’aixecar i
treballar per tirar endavant. Durant el seu
parlament, Broch va reivindicar el dret a
decidir del poble català i va afirmar que
el 2014 pot ser “el principi d’una nova
era per a Catalunya”.
En record dels que van lluitar fa tres-cents
anys, el màxim representant del Consistori
va afirmar que “la flama no s’ha apagat sinó que ha perdurat en el temps.
No hem d’oblidar mai aquest sentiment nacional i patriòtic de defensar
el nostre país. Ara, més que mai, hem
de fer pinya tots junts per consolidar i
avançar en el futur de la nostra nació,
que és Catalunya”. Els parlaments es van
cloure amb el cant d’Els Segadors.
L’encesa del campanar, colofó de la
commemoració
Cap a les 9 del vespre, va començar a sortir foc i fum del campanar de l’església.
Aquesta simulació de la crema que va patir el nostre poble va ser el punt àlgid de la
commemoració. L’encesa es va acabar amb
la baixada d’una senyera des de dalt del
campanar que, tot i que hi va haver algunes dificultats, es va aconseguir desplegar.
Els actes de commemoració del Tricentenari van finalitzar amb la degustació d’un
porc rostit. Molts poblatans van assistir
a aquestes activitats, que van organitzar
la regidoria de Cultura i l’empresa Mapamundi Produccions.
La Pobla de Claramunt forma part de la
ruta de viles cremades el 1714 que es promou des de la Generalitat de Catalunya.
Per aquest motiu, s’ha col·locat un plafó
informatiu dels fets històrics a la plaça de
mossèn Pere Bosch (Els Jardinets).
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El concert, el sopar i el bingo, actes més destacats de
la dotzena Setmana de la Joventut
Del 19 al 22 de juny el nostre municipi
va viure una nova edició de la Setmana de la Joventut, que en aquesta ocasió ja era la dotzena i que va organitzar l’entitat local Barrufet Roig amb la
col·laboració de l’Ajuntament. El concert
de divendres a la nit i el sopar i el bingo
de dissabte a la nit van ser alguns dels
actes més destacats d’aquestes jornades
destinades al jovent.
Vint-i-sis joves van participar al campionat de Fifa 14, que es va fer el dijous
19 de juny a la tarda al Teatre Jardí. Els
dos primers classificats van ser els poblatans Víctor Blanca i Quim Miquel,
que van ser obsequiats amb un trofeu.
Aquesta proposta era una novetat en la
programació d’enguany.
El divendres 20 de juny al vespre el correbars va reunir més d’un centenar de

CONCERT AL PARC DE SANT GALDERIC

persones, que van fer un recorregut
pels diferents bars del municipi amb
l’animació del grup Batinkat. A la nit el
jovent va omplir el parc de Sant Galderic per ballar els ritmes dels grups Anything, Besos de Perro i The Outsiders.
El sopar i el bingo del dissabte 21 de
juny a la plaça dels Països Catalans van
reunir unes 180 persones. Aquesta és
una de les activitats més consolidades
de la Setmana de la Joventut poblatana.

Enguany, i com a novetat, el sopar va
consistir en una paella d’arròs, que va
ser del grat de tots els comensals.
Després, es va fer el bingo. Es van cantar
sis bingos i els regals els van cedir empreses i establiments locals i la mateixa
entitat organitzadora. De la recaptació
aconseguida, 400 € es destinaran a
l’escola per a la compra de llibres per a
famílies amb pocs recursos. Un cop finalitzada aquesta activitat, hi va haver
discomòbil.
La dotzena Setmana de la Joventut es
va cloure el diumenge 22 de juny amb
un campionat de billar que es va fer a
la tarda al Teatre Jardí i que va comptar
amb una vintena de participants. Els dos
primers classificats van ser els poblatans
Dani Blanca i Antonio García, que van
rebre un trofeu.

Llibres, roses, sardanes i contes per Sant Jordi
La diada de Sant Jordi, el dimecres 23
d’abril, al nostre poble es van organitzar
diverses propostes lúdiques i culturals.
Llibres, roses, una ballada de sardanes,
activitats a l’escola Maria Borés i a la
Llar d’Infants Municipal Sol Solet van
omplir l’agenda d’aquest dia tan significatiu per a tots els catalans i catalanes.
Al matí i a la tarda, a la plaça de
l’Ajuntament, l’entitat Barrufet Roig va
col·locar una parada de llibres i roses.
Van vendre unes 325 roses i entre 50 i
60 llibres, entre els quals hi havia alguns
dels títols més venuts enguany, com
L’analfabeta que va salvar un país de
Jonas Jonasson, Desig de xocolata, de
Care Santos, L’altra, de Marta Rojals, o
El primer heroi, de Martí Gironell.
A la tarda, en aquesta mateixa plaça,
la regidoria de Benestar Social de
l’Ajuntament i l’Associació per a l’Oci de
la Gent Gran van organitzar una ballada de sardanes. Un grup de sardanistes,
sota les directrius del professor Joan
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BALLADA DE SARDANES, A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Icart, van ballar diverses peces. També
en aquest espai la quitxalla va poder fer
un punt de llibre amb una rosa pintada.
Aquesta activitat va anar a càrrec del
Cau Jove.
A l’escola Maria Borés, els alumnes van
assistir a una representació de teatre en
anglès, adaptada a cada cicle, a càrrec
de la companyia Blue Mango. A més

d’aquesta activitat, es va fer un mercat
de llibres de segona mà, que ja fa uns
anys que s’organitza. Els alumnes i els
pares que ho van voler van poder portar
un llibre i intercanviar-lo per un altre.
També es va col·locar una parada amb
roses que havien confeccionat els nens i
nenes del centre i cada alumne va rebre
com a obsequi un llibre.
Els dies previs a Sant Jordi els alumnes
van fer diverses activitats relacionades
amb la diada. Cada cicle va fer una versió d’un conte popular i el va il·lustrar.
Aquest treball es va exposar al vestíbul
de l’escola. A la llar d’infants municipal
Sol Solet la quitxalla va pintar una rosa
per regalar-la a la mare.
Les activitats de Sant Jordi es van tancar
el dijous 24 d’abril amb una sessió de
l’Hora del Conte a la biblioteca municipal, organitzada per la regidoria de Cultura. Una cinquantena de persones van
escoltar els relats, inspirats en cavallers,
que va explicar l’Anna Selga.

RECULL DE NOTÍCIES

Quadres amb personalitat i estils diversos dels alumnes de
l’Escola de Pintura
Els alumnes de l’Escola de Pintura
del nostre poble van exposar, del 4
al 18 de maig, els seus quadres a la
Sala Municipal d’Exposicions. La inauguració d’aquesta col·lecció, organitzada per la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament, va anar a càrrec de
l’alcalde, Santi Broch.
En el seu parlament, Broch va destacar
el treball que fan aquest grup d’artistes i
va ressaltar que a la Pobla hi ha una gran
afició per l’art dels pinzells. L’alcalde
també va animar els homes a participar
en les classes de pintura, ja que la majoria d’alumnes de l’escola són dones.

L’ALCALDE, REGIDORS DEL CONSISTORI I PINTORS, EL
DIA DE LA INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA

En aquesta mostra pictòrica es recollien
una cinquantena de quadres, de diferents formats i amb diferents estils, que
definien la personalitat de cada alumne.
Hi havia una gran varietat de temàti-

ques, com paisatges, natures mortes o
flors. Sota les directrius de la professora
Pilar Gil, aquest grup d’artistes van demostrar que cada any van perfeccionant
la tècnica. Entre les pintores i els pintors
n’hi havia que fa temps que es dediquen
a l’art del pinzell i d’altres que fa poc
que han començat.
En total van exposar catorze alumnes:
Angelina Solé, Antònia Rodas, Josep M.
Cugat, Rosa Romeu, Maria Palos, Roser
Chiva, Susana Montserrat, Montserrat
Vidal, Pascual Gomicia, Pepita Vilamajó,
Rosa Sabaté, Conxita García, Leo García
i Eulàlia Gibert.

Un passeig a la història de la Pobla de Claramunt a
través de les fotografies
Del 13 al 27 d’abril, més de 300 fotografies van cobrir les parets de la Sala Municipal d’Exposicions. Eren imatges extretes
de l’Arxiu Fotogràfic Municipal (AFM)
que cada any, pels voltants de Setmana
Santa, es recullen a l’espai cultural. La inauguració de la mostra, organitzada per
la regidoria de Cultura de l’Ajuntament,
va anar a càrrec de l’alcalde, Santi Broch.
Les instantànies estaven distribuïdes en
diferents plafons. Hi havia fotografies de
molts anys enrere en què es podia veure
com era la Pobla i la seva gent. També hi
havia imatges més recents, de fa 30 anys,

i la major part eren dels esdeveniments
que van tenir lloc al municipi durant el
2013, com la cavalcada de Reis, la Setmana de la Gent Gran i la festa de fi de
curs de l’escola, o en què hi van participar
gent del poble, com la Via Catalana.
Aquesta és una de les col·leccions més
visitades pels poblatans i les poblatanes,
ja que, a través de les imatges, recorden
moments viscuts i alguns hi apareixen
amb uns quants anys menys. És una
mostra per passar-hi una estona, entretenir-se i passejar per la història, la més
llunyana i la més recent, del municipi.

L’any passat es va celebrar el trentè aniversari de la creació de l’Arxiu Fotogràfic
Municipal, que actualment compta amb
unes 17.100 instantànies. Des de 1987
té cura d’aquest fons el fotògraf local
Andreu Miquel. L’alcalde, Santi Broch,
en el seu parlament d’inauguració va fer
referència a la tasca d’aquest poblatà i
a la importància que té per a la història
del poble comptar amb una col·lecció
fotogràfica com aquesta. L’arxiu, situat
a la masia de can Galan, està obert els
dimecres, de les 6 de la tarda a les 8 del
vespre.

Noves bústies de correus al barri de les Garrigues

LES BÚSTIES ESTAN SITUADES A L’ENTRADA DEL BARRI

L’Ajuntament ha instal·lat unes noves
bústies de correus al barri de les Garrigues. Aquesta actuació, prevista en el
pressupost municipal d’enguany, ha suposat una inversió de 16.141,59 €.
Les noves bústies, que van començar
a funcionar a mitjan juny, estan situades a l’entrada del barri i per col·locarles s’ha habilitat la zona. Fa uns anys
l’Ajuntament ja va instal·lar unes bústies
al costat del Local Social però, amb el pas
del temps, van patir un fort deteriora-

ment. Per això, era molt necessari tirar
endavant aquesta actuació.
Cal dir que des de l’administració local
s’han fet gestions, en diverses ocasions,
amb Correus perquè realitzés el repartiment a les diferents finques de la zona
però no s’han mostrat disposats a oferir
aquest servei. Els veïns que encara no
disposin de les claus de les noves bústies
les poden passar a recollir a l’Ajuntament,
de dilluns a divendres, de les 8 del matí a
les 3 del migdia.
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Èxit de la quinzena
Setmana de la Gent Gran

DINAR EN HOMENATGE A LA GENT GRAN, A LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS

Un dinar de germanor a la plaça dels Països Catalans, el diumenge
1 de juny, va tancar les activitats de la Setmana de la Gent Gran,
que enguany va ser, novament, tot un èxit. Va ser la quinzena edició
d’aquestes jornades organitzades per la regidoria de Benestar Social
de l’Ajuntament.
Unes 200 persones van assistir al dinar, que va presidir l’alcalde, Santi
Broch, i que també va comptar amb la presència de la diputada al Parlament de Catalunya Maria Senserrich. Abans de fer els homenatges,
durant el cafè, i com a sorpresa per celebrar aquest quinzè aniversari,
una jove poblatana, Carla Moreno, va llegir un poema dedicat a les
àvies i els avis.
A continuació, es va homenatjar l’àvia i l’avi més grans del poble, Rosa
Mañosas, de 101 anys, que no va poder assistir a l’acte, i Paulino Valiente, de 97 anys. També es va fer un reconeixement als trenta-un poblatans i poblatanes nascuts entre el 1930 i el 1932, dels quals disset van
estar presents en el dinar. El lliurament dels obsequis va anar a càrrec de
l’alcalde, Santi Broch; de la diputada al Parlament de Catalunya Maria
Senserrich; de la regidora de Benestar Social, Carme Farrés, i del president de l’Associació per a l’Oci de la Gent Gran, José Herrera.

tmana de la Gent Gran. La regidora també va esmentar les activitats
que s’estan tirant endavant des de l’Associació per a l’Oci de la Gent
Gran i l’impuls que té l’Espai Municipal per a la Gent Gran, que s’ha
convertit, cada tarda, en un punt de reunió per a molts poblatans.
Tot seguit, va adreçar unes paraules als assistents la diputada al Parlament de Catalunya Maria Senserrich que es va referir a la important
tasca de l’equip de govern de l’Ajuntament poblatà per tirar endavant
propostes com la de la Setmana de la Gent Gran, sobretot en els moments que s’estan vivint. La diputada també va dir que les àvies i els
avis són el pilar que aguanta moltes famílies i, per això, és important
fer-los actes de reconeixement com aquest.
El torn d’intervencions el va tancar l’alcalde. Santi Broch va assegurar
que des de l’equip de govern s’aposta i se seguirà apostant pel benestar de tots els poblatans i sobretot de la gent gran. L’alcalde també
va afirmar que des de la regidoria de Benestar Social s’intenta donar
resposta i ajudar les famílies que tenen dificultats. Broch va assegurar
que, tot i que actualment la situació no és bona s’han de fer els possibles per mirar el futur amb esperança i amb optimisme i no caure
en el pessimisme. En aquesta mateixa línia, el màxim responsable del
Consistori poblatà va voler recordar com eren els pobles i ciutats fa
quaranta o cinquanta anys i com són ara i com es vivia abans i com
es viu ara. L’alcalde va acabar el seu discurs amb unes paraules de
felicitació per a tots els homenatjats.
La festa es va cloure amb un ball amb el duet Bartomeu i Sheila, que
va durar fins a 2/4 de 7 de la tarda.

Els avis, pilars de les famílies
Després va arribar el torn dels parlaments. En primer lloc, va intervenir
la regidora de Benestar Social, Carme Farrés, que va destacar la bona
acollida que havien tingut les propostes programades dins de la Se-

La diversió dels imitadors de La Trinca
Les activitats de la XV Setmana de la Gent Gran es van obrir el dilluns
26 de maig amb el Juguem plegats, una festa intergeneracional que
va comptar amb la col·laboració de l’escola Maria Borés i de diferents

AL DINAR DE GERMANOR ES VAN HOMENATJAR L’ÀVIA I
L’AVI MÉS GRANS DEL POBLE I ELS POBLATANS NASCUTS
ENTRE EL 1930 I EL 1932
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ACTUACIÓ DELS ALUMNES DE L’ESCOLA DURANT LA FESTA DEL JUGUEM PLEGATS

ACTUACIÓ DELS IMITADORS DE LA TRINCA, A L’ATENEU GUMERSIND BISBAL

voluntaris. L’acte, que es va traslladar a l’Ateneu Gumersind Bisbal pel
mal temps, va començar amb l’actuació dels alumnes de cinquè del
centre poblatà que van oferir diverses peces de la cantata Rambla
Llibertat, sota la direcció de la professora de música, Núria Martí, i de
la directora del col·legi, Marta Royo.
Tot seguit, els nens i les nenes van poder participar en diferents jocs,
com el de la poma o les curses de sacs. La quitxalla també va passar
una estona entretinguda fent diverses activitats, com deixant que els
pintessin la cara o els fessin trenes, i van berenar pa amb xocolata i un
suc. També se’ls va obsequiar amb una bossa de llaminadures.
El dimecres 28 de maig una setantena de persones van anar d’excursió
a Reus. La sortida va incloure una visita guiada a l’Institut Pere Mata
i al Gaudí Centre Reus, un espai dedicat a l’arquitecte Antoni Gaudí.
Després es va fer un dinar a Cambrils i l’arribada a la Pobla va ser cap
a les 7 de la tarda.
Les activitats de la Setmana de la Gent Gran d’enguany van continuar el dijous 29 de maig a l’Ateneu amb un concurs de ball, que va

arribar a la cinquena edició. Hi van participar vuit parelles que van
ballar quatre balls: un txa-txa-txa, un pasdoble, un foxtrot i un vals.
Els guanyadors van ser Antònia Alcaide i Roque Conchillo. A més del
concurs, hi va haver ball amb el músic Rosendo.
El divendres 30 de maig, al Teatre Jardí, l’Associació per a l’Oci de la
Gent Gran va organitzar un bingo, que va aplegar una seixantena de
persones. Es van cantar cinc bingos i els guanyadors van rebre com
a obsequi una panera. Els premiats amb les línies se’ls va obsequiar
amb una caixa de galetes. Hi va haver berenar per a tots els assistents.
I el dissabte 31 de maig, a l’Ateneu, unes 150 persones van assistir
a l’espectacle musical que van oferir l’Antoni, el Benjamí i l’Òscar,
finalistes del concurs Buscant La Trinca, de TV3. Durant dues hores, aquests tres nois es van posar el públic a la butxaca que, en tot
moment, s’ho va passar d’allò més bé recordant els èxits d’aquest
grup, com La patata, La faixa o No ve d’un pam. Els assistents
van riure molt i fins i tot van participar en l’espectacle, que es va
acabar passades les 9 del vespre.

L’Associació per a l’Oci de la Gent Gran no para de fer activitats
L’Associació per a l’Oci de la Gent Gran ha
organitzat, des del març fins al juliol, diverses activitats adreçades a les persones
de la tercera edat del nostre municipi. Excursions, bingos o la revetlla de Sant Joan
són algunes de les propostes que s’han
dut a terme.
El mes de març es va fer un bingo especial de primavera, el divendres 21 al Teatre Jardí, i una sortida al mercat de Calaf,
el dissabte 29. Al bingo hi van assistir una
cinquantena de poblatans i poblatanes i
els obsequis eren unes paneres amb diferents productes alimentaris, cedits per la
mateixa entitat.
A l’excursió a Calaf hi van anar una cinquantena de persones, que, a més de
visitar el mercat, van anar a l’obrador

d’Embotits Closa, on van fer una degustació dels productes que s’hi elaboren i
en van poder comprar. La sortida també
va incloure un dinar a l’Àrea de Guissona.
A l’abril, l’Associació per a l’Oci de la Gent
Gran va organitzar, el dissabte 26, una
excursió a Sitges. Hi van anar una cinquantena de persones, que van gaudir
d’una visita pels indrets més emblemàtics
d’aquesta localitat del Garraf, així com
d’un dinar i d’un esmorzar a Olèrdola.
De l’11 al 17 de maig, una vintena de persones van anar al viatge que es va fer a
Blanes. El mes de juny, el diumenge 22,
l’entitat va organitzar la revetlla de Sant
Joan, que va comptar amb uns 150 assistents. La festa, que es va fer a l’Ateneu, va
incloure ball amb els músics Joan i Josep i

es va repartir coca i cava.
El programa d’excursions es va tancar
amb una sortida a Miravet, el dissabte
12 de juliol, a la qual hi van anar més
d’una cinquantena de persones. A més
d’aquestes propostes, entre l’octubre i
el maig a l’Espai Municipal per a la Gent
Gran es va disputar la sisena edició del
campionat de remigio. Els tres primers
classificats van ser Manel Vega, Àngel
López i Maria Teresa Andrés.
Al setembre, l’Associació per a l’Oci de la
Gent Gran reprendrà les activitats. El diumenge 21 s’obrirà la temporada de ball i
el diumenge 28 es farà una arrossada popular. Totes les propostes que s’organitzen
des de l’entitat compten amb el suport de
la regidoria de Benestar Social.
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Més d’un centenar de nens i nenes participen a
l’Escola d’Estiu

UNA DE LES SORTIDES QUE VAN FER ELS NENS I NENES
QUE VAN PARTICIPAR A L’ESCOLA D’ESTIU

Des del dilluns 30 de juny i fins al divendres 1 d’agost, la regidoria d’Infància de
l’Ajuntament va organitzar una nova edició de l’Escola d’Estiu. Hi van participar
118 nens i nenes, d’entre 3 i 12 anys, i es
va comptar amb dotze monitors més la
coordinadora, Cristina Sánchez.

Hi havia quatre grups: nens de P2 i P3,
de P4 i P5, de primer i segon i de tercer, quart, cinquè i sisè. Durant aquestes
jornades, la quitxalla va participar en diferents propostes, com tallers de manualitats, jocs de lleure i esportius (bàsquet,
futbol, voleibol, etc.) i activitats per descobrir l’entorn més proper.
Els dilluns, els dimecres i els divendres els
nens anaven a la piscina i els dijous feien
sortides a parcs i diversos indrets del
municipi. Com a novetat en la programació d’activitats d’enguany, el dijous 24
de juliol els grups de mitjans i de grans
van passar la nit a les instal·lacions del
col·legi.
Les activitats d’aquest casal d’estiu es
van fer a l’escola Maria Borés, de dilluns
a divendres, de les 9 del matí fins a 2/4

de 2 del migdia. Com a novetat d’aquesta
edició, s’oferia un servei d’acollida, de 3/4
de 8 a 3/4 de 9 del matí. Les activitats
adreçades als infants es reprendran de l’1
al 10 de setembre.
Bona acollida del Juga a la Primavera
Relacionat amb les activitats per a infants, del 14 al 17 d’abril també es va
dur a terme una nova edició del Juga a la
Primavera, que va organitzar la regidoria
d’Infància de l’Ajuntament. Hi van participar 49 nens i nenes, d’entre 3 i 12 anys.
Durant els quatre dies, la quitxalla va fer
diverses activitats, com jocs de cucanya, tallers d’estampació, de clauers, de
cançons, gimcanes i sortides als parcs del
municipi. El darrer dia van fer la mona i
se la van poder menjar a casa.

El jovent gaudeix de les propostes estiuenques
del Cau Jove

TALLER DE GELATS AL CAU JOVE

Abans de les vacances d’estiu, la regidoria de Joventut de l’Ajuntament, a través
del Cau Jove, va organitzar una sèrie de
propostes, durant el mes de juliol, per als
nois i noies. Els tallers de cuina i el campionat de futbol són dues de les activitats que van tenir més bona acollida per
part del jovent poblatà.
Els tallers de cuina es van fer els dimarts 8,
15 i 22 de juliol i van ser molt participats.
Al de còctels i granissats els assistents van
poder tastar diferents tipus d’aquestes begudes, com el freskot, un combinat de suc
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de taronja i gelat de vainilla. Al d’amanides
fredes els joves van elaborar amanides
amb diferents ingredients, com enciam,
arròs, ou dur o tonyina, i la que va tenir
més èxit va ser la de pasta. I al de gelats
van fer gelats de diferents gustos, com llet
merengada, torró, vainilla o llimona, i després els van tastar.
Al campionat de futbol, que es va disputar els dijous 10, 17 i 24 de juliol a la pista
de l’escola Maria Borés, hi van jugar cinc
equips, tres dels quals eren del nostre
municipi, un altre de Vilanova del Camí i
un altre de Vallbona d’Anoia. Els guanyadors del torneig van ser els poblatans The
VLC’s, un equip format per Oriol Godó,
Oriol Castells, Pol Gombau, Marc Gombau, Xavi Cerdan i Òscar Pérez, que va
ser el màxim golejador. També es va reconèixer el futbolista més regular, que va
ser Sergio Sandoval, i el millor porter, que
va ser Eric Martínez, ambdós de l’equip
Anoia, de Vilanova del Camí.
El lliurament de premis, el darrer dia del
campionat, va anar a càrrec del regidor

d’Infància i Joventut, Josep Aloy; del regidor d’Esports, Juan Carlos Pérez; de la
tècnica de Joventut, Cristina Sànchez, i
de la dinamitzadora Juvenil, Bea Guillén.
El torneig va comptar amb la col·laboració
de Sara Avellan, que va fer de coordinadora, i de Víctor Blanca, Albert Zájara i Unai
González, que van fer d’àrbitres.
A més d’aquestes propostes, els dies que
es volgués, al Cau Jove, es podia aprendre
a fer polseres i trenes de fil. I els dimecres
9, 16 i 23 de juliol, al Teatre Jardí, es va
fer una activitat, amb el títol “Mou el teu
body”, en què les noies que hi van participar van ballar diferents ritmes, com
zumba, batuka o bollywood.
Com a comiat de les activitats i per donar
la benvinguda a les vacances, el divendres 25 de juliol, a les instal·lacions del
Cau, una dotzena de joves es van divertir
en una festa mexicana. Van tastar menjar
mexicà, com fajitas i nachos, van ballar
ranxeres i van participar en diversos jocs.
El Cau Jove ha tancat per vacances fins al
dijous 4 de setembre.

RECULL DE NOTÍCIES

Canvis a l’equip de govern de l’Ajuntament
L’equip de govern de Convergència i Unió
a l’Ajuntament compta, des de mitjan
juny, amb un nova regidora. Carme Vallès
va prendre possessió del càrrec en el Ple
extraordinari del 18 de juny en substitució de Montse Ortiz, que va renunciar al
seu lloc en la sessió del 10 d’abril.
Vallès, que des de 2007 havia estat assessora de l’equip de govern sense retribució
econòmica, va prometre sobre la Constitució el seu nou càrrec. La nova regidora
va rebre la felicitació de l’alcalde, Santi
Broch, i dels portaveus dels dos partits de
l’oposició. Carme Vallès s’encarrega de les
àrees de Sanitat i Medi Ambient, regidories que havia ocupat Montse Ortiz.
La renúncia de Montse Ortiz
Montse Ortiz, que va entrar a formar part
del Consistori el 2007, va renunciar al
càrrec, en el Ple extraordinari del dijous
10 d’abril, per motius personals. L’alcalde,
Santi Broch, va agrair a la regidora els
anys dedicats a l’Ajuntament i la tasca
que va realitzar en les diferents àrees que

MOMENT DEL LLIURAMENT DE LA PLACA DE L’ALCALDE
A LA REGIDORA MONTSE ORTIZ

PRESA DE POSSESSIÓ DE CARME VALLÈS COM A
REGIDORA

va ocupar. Des de l’oposició, el portaveu
del grup municipal Socialista, Frederic
Marí, i el d’ERC, Josep Aguilera, van destacar el bon tracte rebut per la regidora i
li van desitjar sort.
En el parlament de comiat, Ortiz va dir
que dels anys dedicats a treballar pel poble
s’enduia “un sac ple d’aprenentatges,
coneixements, records, alegries, disgustos i emocions. Han estat moltes
les experiències viscudes que han superat, amb escreix, el que ni tan sols
m’imaginava que podria aprendre
des què l’actual alcalde i el regidor
d’Educació, Antoni Aloy, em van venir
a buscar per participar en un projecte

de municipi en el qual creien que podria aportar el meu granet de sorra”.
La regidora va agrair el suport rebut per la
resta de membres de l’equip de govern de
CiU, que “van començar sent companys
i companyes i que acaben sent amics
i amigues”. En aquest sentit, també va
agrair la confiança que l’alcalde va dipositar
en ella per treballar dins d’aquest grup, així
com el suport del personal de l’Ajuntament.
Entre el 2007 i el 2011 Montse Ortiz va
ocupar la regidoria d’Infància i Joventut. En
aquest mandat s’encarregava de les àrees
de Sanitat i Medi Ambient. En acabar el Ple,
l’alcalde va lliurar a la regidora una placa
com a record del seu pas pel Consistori.

Es demanarà un estudi de viabilitat per a la construcció
d’un centre de dia
El Ple de l’Ajuntament poblatà va acordar,
en la sessió ordinària del 8 de maig, demanar un estudi de viabilitat a la Diputació de
Barcelona per a la construcció d’un centre
de dia. El tema va sortir d’una moció que
va presentar el grup municipal Socialista.
L’alcalde, Santi Broch, va explicar que la
sol·licitud del document es pot tramitar
però cal tenir en compte que “a Jorba
es va fer l’edifici i està tancat i a altres municipis de la comarca tenen
dificultats per oferir el servei. En la
situació actual, si hi ha problemes per
construir l’equipament encara n’hi ha
més per mantenir-lo”. El portaveu socialista, Frederic Marí, va aclarir que “el
que es demana només és un estudi”.
Fa uns anys des de l’equip de govern es

va redactar un projecte per a la construcció d’una residència i centre de dia
per a la gent gran que, finalment, no es
va tirar endavant per la crisi econòmica,
i que hauria suposat hipotecar les finances municipals. Després es va plantejar
realitzar només una part del projecte, la
de centre de dia, però es va deixar sobre
la taula pel mateix motiu.
En aquest ple també es van tractar dues
mocions més presentades pel grup municipal Socialista: una, sobre la realització
d’un estudi de la xarxa de clavegueram
en diversos barris del municipi i una altra,
sobre l’arranjament del carrer de Narcís
Monturiol al polígon industrial dels Plans
d’Arau.
Quant a la primera qüestió, l’alcalde va

comentar que en el nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) que s’està
elaborant s’especificaran els futurs creixements de població del municipi i en
base a aquests paràmetres es confeccionarà un document sobre la situació de la
xarxa de clavegueram. Per tant, i com ja
es va comentar en el Ple del 20 de març
en què el PSC va presentar la mateixa
moció, s’esperarà a la presentació del
POUM per elaborar l’estudi.
Pel que fa a la segona moció, Broch va
afirmar que en el pressupost d’enguany
ja es destina una partida per al manteniment de carrers, entre els quals ja es
preveu l’arranjament del vial de la zona
industrial a què es fa referència al text
presentat pels socialistes.
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Festa de fi de temporada del Club de Futbol

MOMENT DEL LLIURAMENT DE TROFEUS ALS FUTBOLISTES DEL CLUB

El Club de Futbol la Pobla va acomiadar, el dissabte 28 de juny, la temporada
2013-2014 amb una festa, que va incloure el lliurament de trofeus, un sopar i
una discomòbil. Aquesta activitat, que va
comptar amb el suport de l’Ajuntament,
es va fer després de l’acte d’inauguració
de l’aparcament del camp de futbol i de
l’arranjament d’un tram de la carretera
de la Rata (vegeu més informació a la
pàgina 5).
La festa de l’entitat esportiva es va iniciar
amb el lliurament de trofeus als jugadors
dels diferents equips, i com a novetat

es va reconèixer el millor company de
cada equip. Els futbolistes que van rebre
aquesta menció van ser: Hugo Garrido,
debutant; Rubén Salguero, prebenjamí;
Pol Latorre, benjamí A; Jan Gombau,
benjamí B; Pau Ribas, aleví A; Gerard Sevilla, aleví B; Domènec Sellarès, infantil A;
Francesc Rubio, infantil B, i Antoni Cervelló, cadet.
Pel que fa a l’equip amateur, es va premiar el jugador més regular, que va ser
Dan Marí, i el màxim golejador, que va ser
Samuel Pérez. A més d’aquests trofeus, es
va fer un reconeixement als jugadors que
es retiren del futbol: Albert López, Antoni
Duarte i Marc Mañosas. El lliurament de
premis va anar a càrrec de l’alcalde, Santi
Broch; del regidor d’Esports, Juan Carlos
Pérez, i del president del club, Zorion Llaguno.
Tot seguit, hi va haver un sopar al qual
van assistir unes 300 persones. La festa es
va tancar amb una discomòbil.

Quant a les classificacions finals dels
equips poblatans en la temporada 20132014, els amateurs, que jugaven dins del
grup 7 de la tercera catalana, van quedar
dissetens, amb 33 punts. Pel que fa als
equips base, els millors situats a la taula van ser els infantils A (segona divisió,
grup 36), que van quedar tercers, amb 50
punts, i els debutants (grup 4), que també
es van classificar tercers, amb 12 punts.
Les posicions i els punts de la resta dels
equips base van ser: cadet (segona divisió,
grup 22), setens, amb 43 punts; infantil B
(segona divisió, grup 35), catorzens, amb
17 punts; aleví A (segona divisió, grup 1),
dotzens, amb 26 punts; aleví B (tercera
divisió, grup 29), quinzens, amb 12 punts;
benjamí 7 A (segona divisió, grup 2), onzens, amb 33 punts; benjamí 7 B (tercera divisió, grup 16), catorzens, amb 22
punts; prebenjamí 7 (grup 25), onzens,
amb 21 punts, i debutants segona fase
(grup 1), setens, amb 6 punts.

L’equip B del CT la Pobla puja a la primera categoria de
la Lliga Catalana
L’equip B del Club de Tennis la Pobla jugarà, la propera temporada, a la primera
divisió de la Lliga Catalana, que arribarà
a la catorzena edició. Quant a la resta
d’equips, els resultats en la tretzena Lliga
Catalana van ser: l’equip A, categoria +18,
primera divisió, van quedar vuitens, amb
34 punts; els veterans + 40, primera divisió, grup B, sisens, amb 18 punts, i els veterans + 50, primera divisió, grup B, sisens,
amb 32 punts.
El campionat es va acabar a final d’abril.
L’equip B, que jugava dins de la categoria
+ 18, segona divisió, van quedar segons,
empatats a 38 punts amb el Vilafranca. Dels catorze partits disputats, en van
guanyar dotze i només en van perdre dos.
Cal dir que el tennista Ernest Poch va rebre
un reconeixement com a millor jugador de
la categoria. L’any vinent els poblatans jugaran dins del grup B de la primera divisió.
Quant a l’equip A va aconseguir salvar la
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categoria, que era l’objectiu que es perseguia. Dels divuit enfrontaments disputats,
en van guanyar vuit i en van perdre deu.
El campió va ser el CT Andrés Gimeno. Pel
que fa als veterans + 40 van jugar dotze
partits, dels quals en van guanyar tres i
en van perdre nou. El primer classificat va
ser la SE Corbera. I l’equip + 50, dels divuit
partits jugats en va guanyar set i en van
perdre onze. El campió va ser el CT Can
Melich.
El mes de maig es va disputar la tercera
edició de la Copa de la Lliga Catalana.
L’equip A, categoria + 18, va perdre a
quarts de final amb el CT Andrés Gimeno
per 4 a 1, i l’equip B, categoria + 18, va
caure derrotat a semifinals davant el CT
Sant Andreu de la Barca per 4 a 1.
Pel que fa als veterans + 40, van perdre a
quarts de final amb el CT Laietà per 5 a 0,
i els veterans + 50 també van partir una
derrota a quarts de final davant el RC de

Polo per 3 a 0. El lliurament de trofeus
d’aquestes competicions es va fer el divendres 13 de juny en el transcurs d’un
acte que va tenir lloc a les instal·lacions
del Can Melich.
A més de la participació a la Lliga Catalana, el divendres 20 de juny es va fer
la final de l’Escola de Tennis poblatana,
que enguany ha tingut 35 alumnes i
que ha anat a càrrec de l’Escola d’Arcadi
Manchón. També cal dir que s’ha disputat el XXXVI Campionat Social Individual Masculí i Femení al qual hi han
participat 62 tennistes: 28 en categoria
preferent, 22 a la primera categoria i 18
a la femenina.
A més d’aquestes activitats, a principi de
setembre es jugaran les 24 Hores de Tennis. Els partits començaran a les 12 del
migdia del dissabte 6 de setembre i finalitzaran a les 12 del migdia del diumenge
7 de setembre.

RECULL DE NOTÍCIES

Els alumnes de l’escola Maria Borés s’acomiaden del
curs 2013-2014

ACTUACIÓ D’UN GRUP D’ALUMNES, A L’ESCENARI DE
L’ATENEU

Els alumnes de l’escola Maria Borés
van dir adéu, el dissabte 14 de juny,
al curs 2013-2014 amb una festa que
va incloure diferents actes, com una
representació o un sopar. L’activitat la
van organitzar els professors del centre
educatiu i l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA) amb la col·laboració
de l’Ajuntament.
Davant la possibilitat que plogués, la
representació dels estudiants es va
traslladar del pati de l’escola a l’Ateneu,
que es va omplir de gom a gom de pares i familiars dels nens i nenes. Abans
de començar l’actuació, es va llegir un
escrit de suport a l’escola pública. Els

primers a pujar a l’escenari van ser els
alumnes d’educació infantil, que van
cantar i ballar diferents peces sota el
títol “Fills del rock and roll”. A continuació, els alumnes de primer també van
cantar i ballar peces de gospel amb el
títol “Happy gospel”.
Els estudiants de segon van interpretar
la cançó Señorita d’Abraham Mateo i
els de tercer, la coneguda peça musical
Happy de Pharrell Williams. “Ballem de
cine” va ser el títol de la representació que van oferir els alumnes de quart
que van ballar diferents cançons de
pel·lícules molt conegudes. Els nois i
noies de cinquè es van moure al ritme
de Timber de Pitbull i Kesha i els de sisè
van tancar la representació amb Adrenalina de Jennifer López i Ricky Martin.
Tot seguit, es van lliurar unes orles als
alumnes de sisè que el curs vinent ja
no aniran al centre poblatà i els pares
els van obsequiar amb una samarreta
de record dels anys que han passat a
l’escola. A continuació, els nens i nenes
de sisè van fer un detall als mestres que
havien tingut des de P3 i van obsequiar
el col·legi amb una fotografia. Després
d’aquests reconeixements, l’AMPA va
sortejar diferents regals i va regalar a

cada alumne una ampolla d’aigua i una
carmanyola.
La festa va continuar a l’escola. Al
gimnàs es va projectar un audiovisual
del pas dels alumnes de sisè pel centre
educatiu i al pati es va fer un sopar, al
qual van assistir més de 400 persones.
Durant l’àpat, hi va haver inflables i
jocs de cucanya per a la quitxalla i després es va fer un flashmob de la cançó
I’m a freak d’Enrique Iglesias. La festa
va continuar amb l’actuació d’un grup
de música i es va acabar amb una discomòbil.
L’últim dia del curs 2013-2014, el divendres 20 de juny, els alumnes van
participar en una cursa espartana en
què van haver de superar diversos obstacles per posar a prova la resistència,
la força i l’habilitat però sobretot la capacitat de riure. Després de la cursa, els
nens i nenes de cicle infantil van prendre una dutxa fresca i la resta de cicles van fer una guerra d’aigua. A més
d’aquesta activitat, els estudiants van
esmorzar, van descobrir detalls sobre la
vida dels espartans i es van inventar un
crit de guerra. Per tancar el curs d’una
manera refrescant, es va repartir un
gelat a cada alumne.

El col·legi participa en un projecte per transformar
l’oli de cuina usat en biodièsel

UN DELS TALLERS QUE ES VA FER AL COL·LEGI

Els alumnes de l’escola Maria Borés van
participar en un projecte per reciclar
l’oli de cuina usat i convertir-lo en biodièsel. Aquesta iniciativa es va impulsar
des del Consell Comarcal de l’Anoia i el
Centre Especial de Treball Nou Verd i va
comptar amb el suport de l’Ajuntament.
Els dies 8, 9 i 10 d’abril els estudiants van
assistir a un taller, adaptat a cada cicle,
en què se’ls va explicar com és de perjudicial per al medi ambient abocar l’oli
domèstic a l’aigüera amb la consegüent
contaminació de la xarxa d’aigües. Els

nens i nenes van confeccionar un iman
per la nevera i van rebre un Claki, un recipient per a la recollida d’oli que quan
va estar ple el van poder dipositar en un
contenidor que hi havia a l’escola i recollir un envàs nou.
En aquest projecte hi van participar, a
més del centre educatiu poblatà, altres
escoles de l’Anoia. La iniciativa la va posar en marxa la cooperativa Nou Verd a
les escoles de l’Alt Penedès, i ara la idea
és difondre-la per col·legis d’altres comarques.
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Nova temporada de la piscina municipal
El dissabte 21 de juny va obrir les portes la
piscina municipal. Enguany la temporada
s’allargarà fins al diumenge 14 de setembre. Els abonaments es poden adquirir a
l’Ajuntament, en horari d’oficina, de dilluns a divendres, de les 8 del matí a les 3
del migdia.
L’equipament està obert de dilluns
a diumenge, de les 11 del matí a les
7 de la tarda. Quant als abonaments
de temporada, poden ser individuals

o familiars i els preus depenen de si
s’està o no empadronat al municipi.
Les famílies nombroses o monoparentals empadronades al poble tenen un
preu més reduït i caldrà que acreditin
aquesta condició en el moment de fer
l’abonament.
També es poden treure abonaments de 10
entrades. Els nens i nenes de fins a 5 anys
poden entrar gratuïtament però caldrà
que vagin acompanyats dels pares o d’una

persona que hagi pagat l’import de la seva
entrada o tingui l’abonament individual
o familiar, i en serà responsable a tots els
efectes.
Del 30 de juny al 25 de juliol la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament va organitzar
els cursets de natació en què hi van participar seixanta-cinc nens i nenes a partir de 3 anys. El lliurament de medalles i
diplomes va tenir lloc el divendres 25 de
juliol a la tarda.

EL MÓN DE LES ENTITATS

Festa de fi de curs de les activitats extraescolars
de l’AMPA
L’escola Maria Borés va acollir, el dissabte 31 de maig al matí, la
festa de fi de curs de les activitats extraescolars, que organitza
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del centre. Més
d’una vuitantena de nenes i nens van fer una demostració de les
diferents activitats, com hip hop, chi kung o rítmica.
En primer lloc, els alumnes que van participar a poliesportiu van
jugar dos partits de futbol sala i es van enfrontar a estudiants de
l’escola Monalco, d’Igualada. Tot seguit, hi va haver una exhibició
de patinatge i després, al gimnàs de l’escola, van fer una demostració les nenes i els nens que van participar a chi kung, hip hop,
rítmica i anglès.
A continuació, al pati, els estudiants de poliesportiu van disputar
de nou diversos partits i es van enfrontar amb els del Monalco. Al
final de cada activitat, l’AMPA va obsequiar la quitxalla amb una
ampolla d’aigua i un tros de coca. A l’exhibició hi van assistir un
bon nombre de mares i pares.

UN DELS PARTITS DE FUTBOL SALA QUE VAN JUGAR ELS ALUMNES DE L’ESCOLA MARIA
BORÉS AMB ELS DEL MONALCO

Una trentena de cantaires, entre adults i
nens, van cantar, el diumenge 27 d’abril,
caramelles pels carrers del nostre poble.
La cantada la va organitzar l’entitat local
Societat Coral La Lira i es va fer des de
les 10 del matí fins a 1/4 de 3 del migdia.
Els cantaires van fer un recorregut per diversos barris del municipi, com can Galan,
les Cases Noves, les Figueres o can Ribalta.
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També van fer una cantada a l’església de
Santa Maria, un cop acabada la celebració
litúrgica. A més de cantar, els cantaires repartien clavells.
El repertori estava format per quatre peces: el Ball de Sant Ferriol, que els nens
ballaven, Amanida Catalana, el Cant del
Poble i una sardana. Els cantaires estaven
dirigits per Joan Mas.

PODEM LLEGIR
Títol: La botiga vintage Astor Place /
La tienda vintage Astor Place
Autora: Stephanie Lehmann
Editorial:
Edicions, 62, 2014 - 443 pàgines
Ed. Maeva, 2014 - 400 pàgines
L’Amanda és propietària d’una botiga
vintage a Nova York. Professionalment li
va força bé però personalment està molt
desorientada. Som a l’any 2007.

http://yofuiaegb.com
Aquesta pàgina web és una recomanació
adreçada, principalment, a qui ja té més
de 30 anys i és una mica nostàlgic. Yofuiaegb és un blog on retrobarem part de
la nostra infància: jocs, cançons, dibuixos

L’Olive deixa de ser una noia de família rica,
consentida pel seu pare, que, d’un dia per
l’altre, ha d’espavilar-se tota sola a la Nova
York de 1907. Per tenir una idea de com eren
aquells temps per a una dona es pot sintetitzar en aquest fragment: “Qui fa totes aquestes normes sobre com s’han de comportar els
homes i les dones? Déu? Parlo de la mateixa
classe d’injustícia que permet als homes
fumar als restaurants, llogar habitacions
d’hotel sense que se’n qüestioni la moralitat,

tenir feines més ben pagades i gaudir del
dret a vot!”
Aquest llibre és la història paral·lela de
dues dones separades per un segle, però
unides pel mateix desig de tirar endavant
les seves vides de la millor manera possible.
Stephanie Lehmann va néixer a San Francisco i va estudiar filologia anglesa. És
professora d’escriptura i viu a Nova York.
Aquest és el seu cinquè llibre.

animats, cromos, pel·lícules, etc. Els creadors
són dos blogaires bascos, el Javier Ikaz i el
Jorge Díaz. Amb molta paciència i sentit de
l’humor, ha recopilat tota mena d’imatges i
records d’aquella època.
Una altra pàgina semblant és la del Sergi Cámara, setenta-s.blogspot.com, centrada en la

dècada dels 70. Reviurem els Madelman,
Geyperman, Cinexin, Airgam, els xiclets
Niña i Dunkin, etc. Hi ha molta informació
i molt ben presentada.
Mercè López i 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
Vacances fins al 22 d’agost. Del 25 al 29 d’agost l’horari d’obertura serà de les 10 del matí a la 1 del migdia.

GRUPS MUNICIPALS

>> El 2015, any d’eleccions municipals
El 24 de maig de 2015 hi haurà eleccions
municipals. Això vol dir que després de les
vacances d’estiu les maquinàries dels partits
es posaran a treballar, si és que ja no ho han
fet, per confeccionar les llistes i buscar el millor candidat. Per tant, queden pocs mesos
per acabar aquest mandat que es va iniciar
el 2011. Tot i que encara no és el moment
de fer un balanç definitiu d’aquests anys, sí
que volem aprofitar aquest escrit per fer memòria d’algunes de les actuacions que hem
tirat endavant des de l’equip de govern de
Convergència i Unió al nostre Ajuntament.
Cal tenir en compte que estem vivint una
època molt complicada tant en l’àmbit social
com en l’econòmic i polític i que no és gens
fàcil estar al capdavant de qualsevol administració i prendre decisions.
Com és lògic i evident durant aquest mandat
no s’han pogut executar obres de gran envergadura. Una de les nostres principals línies
d’actuació ha estat, en la mesura del possible, ajudar les famílies del nostre municipi

amb pocs recursos. En aquest sentit, des de
Serveis Socials s’ha intentat donar resposta a
les persones que passen per dificultats i s’han
creat plans d’ocupació per als poblatans i les
poblatanes en llarga situació d’atur.
Hem mantingut els serveis municipals dels
quals ja gaudim des de fa anys, com la llar
d’infants, que en alguns municipis s’han vist
obligats a tancar, les activitats al Local Social
de l’Ateneu, el Cau Jove, l’equipament infantil
de can Galan o les instal·lacions esportives.
Hem impulsat i consolidat totes les propostes
culturals i festives que es realitzen des de fa
temps, com la Fira de la Candelera, la Festa
Major, les Festes Culturals o la Setmana de
la Gent, per citar-ne només algunes. També
hem donat suport a les entitats locals perquè
tiressin endavant les seves activitats.
Pel que fa a les obres, bàsicament, s’han fet
actuacions de manteniment en diversos
barris del municipi i s’han millorat diverses
zones, com el parc de Sant Galderic. La intervenció de més envergadura que s’ha exe-

cutat, de moment, ha estat l’arranjament
del pàrquing del camp de futbol i d’un tram
de la carretera de la Rata.
Per tant, tot i que de vegades les coses no
van tan ràpid com voldríem, no hem parat
de treballar, malgrat que alguns vulguin fer
creure el contrari. I, durant aquests mesos,
encara ens queda molta feina per fer, com
la construcció de les dues passarel·les de vianants sobre el riu Anoia, la urbanització de la
zona de darrere el consultori o la rehabilitació dels sanitaris i l’arranjament de les humitats de l’Ateneu Gumersind Bisbal. Continuarem treballant amb la mateixa intensitat que
hem fet fins ara perquè és la confiança que
van dipositar en el nostre equip la majoria de
poblatans i poblatanes en les passades eleccions municipals.
Grup Municipal de CiU

MAIG - AGOST
2014

L’AJUNTAMENT
INFORMA

19

GRUPS MUNICIPALS

>> És el temps que ha d’arreglar-ho tot?
Per exigències de la Direcció de la publicació
hem d’escriure aquest article que llegiu abans
del dia 30 de març quan encara no s’ha publicat el Butlletí anterior. El Butlletí Municipal
porta retard i deixa els articles de la oposició
sense el punt d’actualitat que s’espera i perden interès.
Però pel que es veu, el retard és la tònica de
totes les actuacions municipals; totes excepte el cobrament d’impostos que si es cursen
puntualment. Fixem-nos en alguns exemples:
El Pla General Urbanístic de la Pobla (POUM),
tot i la urgència que el sr. Alcalde l’hi reconeix en els escrits no es presenta als regidors
ni la població i des de l’aprovació de l’avanç
de Pla (febrer 2011) no ha corregut el document.
Els dos ponts de vianants sobre el riu Anoia.
Aprovats l’octubre 2012 i després tornats a

aprovar pel Ple Municipal. L’Alcalde afirma
que estaran en servei abans de finalitzar el
2013. Això pel que es veu també va amb retard.
El carrer del Riu Anoia i aparcament del camp
de futbol havia d’estar acabat l’any 2012
(subvenció Generalitat 2012). Ara en el 2014
s’han començat les obres i es clar, amb les
presses ningú s’ha adonat que calia desplaçar
un pal d’electricitat i s’han hagut de parar les
obres (de moment 4 setmanes).
La manca de previsió i la poca diligència municipal han fet que vàries persones s’hagin
quedat un temps sense rebre correu per no
disposar de bústia en l’espai comunitari a les
Garrigues.
Fa temps veïns de les Cases Noves han patit
inundacions, encara és hora que s’hagi encarregat cap estudi que apunti una solució

definitiva, millor dit s’ha fet una intervenció
“a ull” que ha millorat la sortida d’aigua però
no seria gens d’estranyar que amb una pluja
forta es reprodueixin les inundacions.
Malgrat els estudis de Diputació, Generalitat i
encara que no es digui el nostre publicat l’any
2012, no s’ha començat a construir cap pas
segur per travessar l’Avda Catalunya ¿Esperem actuar amb la pressió d’un accident?
La connexió dels dos aparcaments de la Pobla
tampoc s’emprèn. Així tot
En resum la marxa de l’Ajuntament és extremadament lenta i talment sembla que no
tinguem govern local. ¿O potser l’equip de
govern, com el president espanyol, creu que
el temps ho arreglarà tot?

Grup Municipal Socialista

>> Millores de mobilitat als aparcaments
Dissabte dia 29 de març amb la visita del
President Mas al nostre municipi va tornar
a passar. Com passa cada vegada que hi
ha algun acte o esdeveniment que atrau
un nombrós grup de persones als carrers,
places o equipaments del centre del poble:
cotxes acumulats al final de l’aparcament
de Sant Galderich, que no han pogut estacionar per manca de places, i que trobant-se en un cul de sac tenen dificultats
per efectuar un canvi de sentit. No és pas,
aquesta, una situació nova, però no s’ha
fet cap actuació per intentar resoldre-la.
Des d’Esquerra Republicana hem proposat

i defensat des de fa molt de temps
la unificació dels aparcaments de Sant
Galderich i l’Hort de Can Benet, guanyant noves places d’aparcament i racionalitzant l’entrada-sortida als mateixos,
incrementant la seguretat i redistribuint i
reordenant la zona de lleure. I no ho hem
defensat pas com una actuació aïllada,
sinó en línia amb un model
urbanístic amable, racional i sostenible,
juntament amb altres propostes de transport i vialitat. Propostes que parteixen de
la diagnosi, la identificació de mancances
i necessitat de millores, com hem fet en

altres àmbits (medi ambient, política social, equipaments,...).
És possible que acabem veient els aparcaments connectats, com probablement
veurem passeres sobre el riu, podem fer
ús d’una deixalleria municipal o gaudir de
l’exitosa Fira de la Candelera, només per
citar algunes de les propostes d’ERC que
han tirat endavant. Però mentres, haurem de continuar fent giravoltes quan
busquem aparcament els dies de molta
afluència de gent.
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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ACTIVA’T AL CAU JOVE

Caure a la xarxa

Internet, xarxes socials. Perills i oportunitats

XERRADA-TALLER QUE ES VA FER EL MES DE MAIG AL CAU JOVE

El Cau Jove va organitzar, el dimecres 21 de maig, una xerrada-taller
amb el títol “Caure a la xarxa”, adreçada, sobretot, a joves que estan
estudiant cinquè i sisè de primària i primer i segon d’ESO. L’objectiu
d’aquesta activitat era parlar sobre la facilitat que hi ha, actualment,
d’accedir a les noves tecnologies i el coneixement que cal tenir per
fer-ne un bon ús i estar protegits dels riscos i perills que poden comportar.
Hauria de ser un deure de tots, tant adults com joves, procurar conèixer i saber que existeixen aquests perills i que tots hi estem exposats.
Per començar hem d’entendre la relació entre el jovent i les noves
tecnologies con si fos un binomi, ja que es desenvolupen processos
de sociabilitat i interacció que els joves busquen com a afirmacions
de la seva pròpia persona. Aquests processos són nombrosos al llarg
del dia. Per tant, si mirem al nostre voltant veiem que els joves són
alguna cosa més que una part de la cultura digital; són els actors
socials clau en la producció i reproducció d’aquesta cultura. Tot i
així, no vol dir que, com a usuaris i usuàries, siguin competents en
els usos apropiats o inapropiats de la tecnologia. És aquí on trobem
comportaments abusius que fereixen els drets i el respecte cap a
altres persones.
Els perills potencials es poden esquematitzar en:
- Personals: Consisteixen en l’assetjament per part de persones que
utilitzen els xats i els sistemes de missatgeria instantània, com Messenger o Skype, per captar les seves víctimes.
- De contingut: Menors que poden accedir, voluntàriament o involuntàriament si no disposen de la informació correcta, a continguts
com imatges, vídeos o textos violents de caràcter sexual, racista,
xenòfob o sectaris.
- D’addicció: Tant menors com adults poden arribar a generar dependència de l’ús d’internet.
Alguns casos concrets d’assetjament són:
- Ciberbullyng: Conducta que es defineix com l’assetjament entre
iguals en l’entorn de les tecnologies. Inclou actuacions de xantatge,
vexacions i insults entre menors.
- Cibercontrol: El control que exerceix o intenta exercir una part
de la parella envers l’altra, mitjançant el seguiment de la interacció
amb altres persones a les xarxes socials. Aquesta actitud està vinculada, sobretot, al comportament masclista. Voler saber on està en tot
moment l’altra persona, revisar els missatges rebuts, saber quan es

connecta, etc. són algunes mostres de cibercontrol.
- Ciberviolència: No es veu i no es percep a simple vista, però sí que
deixa unes seqüeles que es manifesten al llarg de la vida en l’àmbit
emocional i del comportament. Ve lligada a l’ús per part de menors de plataformes per a la comunicació quotidiana i que propicien
l’exposició a atacs que poden implicar diversos maltractaments. La
ciberviolència provoca aïllament social, dificultats per expressar els
sentiments, baixa autoestima, etc.
- Grooming: Un risc per la seguretat i la integritat dels menors, que
són víctimes de l’assetjament exercit per part d’un adult. Es refereix a les accions realitzades deliberadament per establir una relació
de control emocional sobre un menor per preparar el terreny per a
l’abús sexual.

D’altres riscos serien el sexting, l’accés a continguts inapropiats,
les amenaces a la privacitat, els riscos econòmics i/o fraus, els
riscos tècnics i/o malware (virus), la vulneració de drets de propietat industrial o intel·lectual, els usos abusius i l’addicció, etc.
Abans de proposar algunes eines i recursos amb informació actualitzada sobre el tema, no voldria finalitzar aquest escrit sense fer
referència a un aspecte positiu d’internet, ja que ha estat una eina
que ha revolucionat els nostres espais socials, els de tots, i com a
recurs que forma part del nostre entorn l’hem d’aprendre a gestionar
i desenvolupar. Cal filtrar i seleccionar, mantenir la privacitat, organitzar continguts, etc. En fi, un context que requereix nous aprenentatges que ens permetin afrontar les oportunitats i possibilitats que
presenta un món canviant però ple d’opcions per a la participació
social i ciutadana.
Recursos:
- www.pantallasamigas.net: Per a una ciutadania digital responsable
- www.alia2.org: Fundació Alia2. Per una internet més segura per
als nostres fills.
- www.osi.es: Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI)
- www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/internet_segura:
Internet Segura-Recursos
Bea Guillén i Alinquer
Dinamitzadora i informadora juvenil
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UN BOCÍ DE LA NOSTRA HISTÒRIA

“Uso exclusivo del idioma nacional”
L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, el 12 d’agost de 1940, va
exposar un “Bando del uso del idioma oficial en todos los servicios
públicos”:
“Hago saber: Que por el Exmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia
se ha dictado con fecha 28 de julio de 1940 (B.O. del 31 id.) una
circular cuya parte dispositiva dice así: A partir del día 1º de agosto próximo, todos los funcionarios interinos, de plantilla, titulares
o propietarios, cualesquiera que sea su categoría, que en acto de
servicio, dentro o fuera de les edificios oficiales, se expresen en otro
idioma que no sea el oficial del Estado, quedarán “ipso facto” destituidos, sin ulterior recurso.
Si se tratase de funcionarios ya depurados y readmitidos incondicional o condicionalmente, se reabrirá su expediente de depuración
y puesto que toda depuración, hasta ahora realizada es revisable, se
estimará esa falta como nuevo cargo adicional y en consecuencia, se
propondrá sanción o se agravará la ya aplicada, pudiendo en ambos
casos, llegarse a la destitución.
Los mismos criterios se aplicarán con respecto a los funcionarios
interinos y propietarios o titulares adscritos a cualesquiera de los
servicios públicos civiles de la provincia, especialmente los que sean
maestros y profesores del Estado, así como inspectores municipales
de Sanidad. Por lo que se refiere a maestros y profesores privados,
autorizados para la enseñanza, los infractores quedarán personal-

mente incapacitados para el ejercicio de la función docente.
Ningún expediente de información, cuando proceda instruirlo con
arreglo a lo anteriormente dispuesto, será sobreseído por falta de
pruebas, pudiendo bastar la de indicios y en todo momento la espontánea conciencia que del caso se forme el instructor y que éste
expresará en sus conclusiones, cualquiera que sea el resultado de la
prueba practicada.
Todos los agentes de Inspección y Vigilancia, fuerza de Policía Armada y Guardia Civil, tanto de la capital como de la provincia, extremarán el celo y la vigilancia para el más exacto cumplimiento de esta
disposición y elevarán las denuncias juntamente con el atestado, en
el que se recomienda la práctica de la información testifical.
La autoridad espera de los señores presidentes de las Corporaciones
locales y servicios públicos civiles de toda especie, la más asidua,
abnegada y patriótica colaboración a fin de lograr, rápida y eficazmente, el restablecimiento del uso exclusivo del idioma nacional en
todos los actos y relaciones de la vida pública de esta provincia. Lo
que hago público, para general conocimiento y cumplimiento”.
Aleshores del governador civil de Barcelona era Wenceslao González
Oliveros i a final de 1940 va entrar Antonio F. Correa Veglisón, que el
1942, va visitar el nostre poble.
Josep Riba i Gabarró

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. ATENCIÓ: El mes de setembre la recollida de voluminosos es farà el dimarts dia 2
(caldrà dipositar els objectes el dilluns 1 de setembre al costat dels contenidors de residus urbans).
A partir del mes d’octubre la recollida ja es farà el primer dimecres de cada mes, com és habitual. Caldrà dipositar els objectes el dia
abans de la recollida, dimarts, al costat dels contenidors de residus urbans..

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
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
Obert a partir del 16 de setembre. Les persones que vulguin sol·licitar entrevista es poden adreçar a l’Ajuntament, de les 8
del matí a les 3 del migdia.
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POBLATANS

Pujar al Castell de Claramunt d’una manera
divertida i educativa

EL PITUS ROBERT I LA JUDITH GRÀCIA HAN TIRAT ENDAVANT EL PROJECTE DE
“LA MUNTANYA DELS NENS”

Des de l’1 de maig el camí per pujar al Castell de Claramunt té
un nou atractiu per a la quitxalla. Es tracta d’un itinerari amb
diferents zones on els nens i nenes poden fer diverses activitats,
com buscar fòssils o fer cabanes. Aquest recorregut forma part
del projecte “La muntanya dels nens”, ideat pels poblatans Pitus
Robert i Judith Gràcia.
- La primera pregunta és gairebé obligada. Com va sorgir la
idea del projecte de La muntanya dels nens?
- Pitus: Tinc uns amics a Alemanya i en una de les visites que els vam
fer vam anar a un parc on hi havia un circuit amb diferents espais
lúdics i educatius. D’aquí em va venir la idea i com que escric contes
vaig pensar que podia fer un relat que es traduís en realitat per fer
més amena la pujada al castell. També em va servir com a inspiració
la història que s’explica a El zoo d’en Pitus, que implica tot el poble,
com hem volgut nosaltres amb aquest projecte.
- Quin és l’objectiu principal del treball?
- Judith: La finalitat és fer més amè el camí de pujar al castell, sobretot per a la quitxalla, i que sigui un nou reclam turístic del municipi, amb els beneficis que això pot aportar en diferents aspectes,
com l’econòmic. Es vol que sigui una pujada a la fortalesa no només
lúdica sinó també educativa. Ara estem començant i, de moment,
la resposta de la gent ha estat molt positiva. Es vol difondre a les
escoles, als esplais, etc.
- Pitus: Es vol convertir el que és un handicap, la pujada fins al monument, en un atractiu i que l’inici de l’itinerari sigui des del centre
del poble per donar-hi un nou impuls. Com a poble tenim un gran
potencial en diferents àmbits, com artesans de mobles, escultors, etc.
Potenciar el turisme familiar.
- El projecte té diferents fases. De moment, l’1 de maig es va
inaugurar la senyalització de les diferents zones que es poden
trobar en el camí del castell. Podeu explicar, breument, els es-

pais que es poden anar descobrint?
- Judith i Pitus: Hi ha sis zones. A la zona dels Pinets trobem l’espai
dels fòssils, on es poden descobrir cargolins i petxines. Després trobem les cabanes, que és una zona lúdica on els nens poden fer i
desfer aquestes construccions i també hi ha una caseta amb uns
daus de fusta que contenen informació de botànica. A continuació,
hi ha la zona dels cargols gegants i en un futur també serà la del
laberint, on la quitxalla pot descobrir restes de fòssils més grans que
les que hi ha al principi de l’itinerari. Després, trobem la zona de jeure
on hi ha uns bancs i un mirador i des d’on es pot gaudir d’una vista
panoràmica del municipi i de l’entorn i es pot descansar en un racó
únic. A continuació, hi ha la zona de grimpar i, per acabar, la dels ucs,
que està destinada a poder cridar i desfogar-se.
- El primer de maig la pujada a la fortalesa va ser molt participada i animada. Quines opinions vau recollir de la gent sobre
el projecte?
- Judith i Pitus: Va ser molt positiu i els nens van arrossegar els pares
a pujar al castell.
Suport de l’escola i de l’Ajuntament
- L’escola Maria Borés, tant des del professorat com des dels
alumnes, s’ha implicat molt en el treball. En quins aspectes ha
col·laborat el centre educatiu?
- Pitus: El col·legi s’ha abocat en el projecte des d’un principi. Primer,
es va explicar el conte als nens, que van fer dibuixos. Després, tots els
cursos van fer sortides al camí per conèixer les diferents zones del
recorregut. Van elaborar les fitxes de botànica, van buscar fòssils, es
va fer una matinal per construir les cabanes juntament amb l’AMPA,
un taller de cançó improvisada i un de fer uns estels, en què hi van
participar també alguns pares. L’important és que es van fer seu el
projecte. Al web del col·legi hi ha un apartat sobre la iniciativa.
- A més de la bona resposta per part del col·legi, heu comptat
amb el suport i l’aportació econòmica de l’Ajuntament.
- Pitus: L’Ajuntament hi ha cregut i gràcies al seu suport i col·laboració
s’ha pogut tirar endavant la iniciativa, sinó no s’hauria pogut fer
com s’ha fet. Estem molt orgullosos de com ha quedat i cal destacar
l’esforç econòmic que ha fet l’Ajuntament.
- Com hem dit al principi, el projecte té diferents fases. Què
queda per fer?
- Judith: A la biblioteca municipal s’ha pogut veure una exposició
de tot el material elaborat des de l’escola i l’audiovisual que va enregistrar l’1 de maig la poblatana Neus Aguilera. Una de les actuacions que més urgeix és col·locar un plafó informatiu general de les
diferents zones de l’itinerari. Altres temes que queden pendents són
l’edició del conte, construir la caseta de fauna, el laberint i la zona
d’escalada a cal Passol. Però aquí no acabaríem perquè volem que
sigui un projecte viu i que hi pugui col·laborar tot el poble.
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AGENDA

ACTIVITATS SETEMBRE
- Escola d’Estiu
Dies: del dilluns 1 al dimecres 10 de setembre de 2014
Horari: de les 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia
Lloc: escola Maria Borés
Organitza: Regidoria d’Infància
- 24 Hores de Tennis
Dies: dissabte 6 i diumenge 7 de setembre de 2014
Horari: de les 12 del migdia del dissabte a les 12 del migdia del
diumenge
Lloc: pistes de tennis
Organitza: CT la Pobla
- Donació de sang
Dia: dilluns 8 de setembre de 2014
Horari: de les 6 de la tarda a les 9 del vespre
Lloc: consultòri mèdic
Organitza: Banc de Sang i Teixits
- Inici de la temporada de ball amb el músic Bartomeu
Dia: diumenge 21 de setembre de 2014
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Associació per a l’Oci de la Gent Gran

FA ANYS...
Cursets de natació (1990)

- Arrossada popular
Dia: diumenge 28 de setembre de 2014
Hora: 2 del migdia
Lloc: parc de Sant Galderic
Organitza: Associació per a l’Oci de la Gent Gran
FESTES CULTURALS (actes més destacats)
Organitza: Regidoria de Cultura
- Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya
Dia: dijous 11 de setembre de 2014
Hora: 1/4 de 12 del matí
Lloc: parc del Mil·lenari
- Acte acadèmic del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems
Dia: diumenge 14 de setembre de 2014
Hora: 1 del migdia
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
- Concert de Música als Castells amb el grup Gospel Vallès
Dia: dissabte 20 de setembre de 2014
Hora: 10 del vespre
Lloc: Castell de Claramunt
- VII Exposició-Fira d’Art
Dia: diumenge 21 de setembre de 2014
Horari: de les 10 del matí a les 2 del migdia
Lloc: nucli antic

