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El Consistori poblatà dóna
supor t a la consulta del 9N

Es recapten més de 1.400 €
per a la lluita contra el càncer

Ar ticle pòstum sobre el republicà
exiliat a Mèxic Josep Farreras
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EDITORIAL

Destapar episodis de la història
Hi ha capítols de la història que, tot i que han passat anys, són
tabús. Un d’aquests, és la Guerra Civil i el franquisme, i un dels
motius pot ser que persones que van viure aquestes etapes encara són vives i, per tant, són ferides que no estan del tot tancades. Un poble, però, ha de poder conèixer el seu passat, tot i
que sigui dolorós, per poder afrontar el futur. Tal com va afirmar
el catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i membre del
jurat del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems 2013, Pere Pascual,
“tots aquells pobles que no reconeixen la seva història i els
errors comesos estan condemnats a repetir-los”.
És gràcies a la tasca de recerca d’investigadors i historiadors en
arxius i amb testimonis que s’ha donat un bri de llum a aquests

SUMARI

moments històrics. Un d’aquests treballs va ser el guanyador
del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems 2013. Amb el llibre La
Guerra Civil i el primer franquisme a l’Anoia. Els protagonistes,
l’historiador igualadí Antoni Dalmau i Ribalta, tal com va dir
ell mateix el dia de la presentació, vol cobrir un buit que hi ha
en aquest període de la història de l’Anoia.
Dalmau ha realitzat una intensa tasca d’investigació que ha
donat com a resultat el treball editat per l’Ajuntament. És una
satisfacció poder treure al carrer un llibre com aquest, que té
un gran interès per a la nostra comarca i d’un autor reconegut.
És una publicació que no deixarà indiferent a qui la llegeixi i de
la qual se’n parla i se’n parlarà.

TELÈFONS D’INTERÈS
EDITORIAL 2
OPINIÓ 3

CRONOLOGIA DE PLENS 4
RECULL DE NOTÍCIES 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12 i 13
EL REPORTATGE 10 i 11
EL MÓN DE LES ENTITATS 14
PODEM LLEGIR 15
GRUPS MUNICIPALS 15 i 16
RECORDS 17
UN BOCÍ DE LA NOSTRA HISTÒRIA 18
POBLATANS 19
AGENDA 20

La Pobla de Claramunt
AJUNTAMENT
EQUIPAMENT INFANTIL CAN GALAN
BIBLIOTECA MUNICIPAL
LOCAL SOCIAL (ATENEU)
ESCOLA MARIA BORÉS
LLAR D’INFANTS SOL SOLET
ESPAI MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
CAU JOVE
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
CONSULTÒRI MÈDIC
CONSULTÒRI VETERINARI
DEIXALLERIA MUNICIPAL
FARMÀCIA
PARRÒQUIA
CORREUS
CASTELL (GUIA)
PISCINA MUNICIPAL
CT LA POBLA
TAXIS PRIETO

FA ANYS... 20

L’Ajuntament Informa
és una publicació de l’Ajuntament de la
Pobla de Claramunt
Coordinació i redacció:
Sandra Termes
Disseny i maquetació:
Burzon*Comenge
Correcció lingüística:
Servei Comarcal de Català

Fotografies:
Andreu Miquel
Ajuntament de la Pobla
de Claramunt
Col·laboradors:
Mercè López
Marta Bartrolí
Isidre Surroca
Josep Riba
Imprimeix:
Tintaprint, SL

Dipòsit legal: B 39707-01
Tiratge: 1.100 exemplars

2

L’AJUNTAMENT
INFORMA

SETEMBRE - NOVEMBRE
2014

93 808
93 808
93 808
93 808
93 808
93 808
93 808
93 808
93 808
93 808
93 808
93 801
608 73
666 48
93 808
93 808
93 808
670 22
93 808
93 808
687 02
608 14

60
64
71
84
78
63
66
63
71
71
65
02
94
92
62
60
76
55
63
63
43
83

75
42
51
45
00
88
64
64
27
27
00
54
60
48
33
62
43
16
51
07
21
04

Igualada
HISPANO IGUALADINA
FFCC
TAXIS
GAS NATURAL
AIGUA DE RIGAT S.A.
HOSPITAL GENERAL
METGE GUARDIA
(DE LES 3 DE LA TARDA A LES 10
DE LA NIT I DIES FESTIUS)
CONSELL COMARCAL

93
93
93
93
93
93
93

804
803
804
803
803
807
805

44
09
53
25
14
55
61

51
38
53
08
83
00
04

93 805 15 85

Urgències
URGÈNCIES,
EMERGÈNCIES MÈDIQUES I AMBULÀNCIES URGENTS
EMERGÈNCIES
FECSA AVARIES
TELEFÒNICA AVARIES

061
112
800 76 07 06
1002

www.lapobladeclaramunt.cat

OPINIÓ

I després del 9 novembre...?
Fa uns anys molts catalans no ens podíem pensar on som ara o,
si més no, haver-hi arribat tan ràpid. I és que els reiterats NO que
hem rebut des de Madrid ens han portat fins aquí. El nostre país
està vivint un procés que no té marxa enrere i que marcarà amb
lletres majúscules la seva història. Ens han ferit l’orgull i la dignitat
com a poble, tant als qui som catalans de naixement com els qui
hem vingut a viure a Catalunya i, per això, reclamem el dret democràtic a votar i poder decidir el futur del nostre país.
Quan es va iniciar tot el procés ja ens podíem pensar que no ens
ho posarien gens fàcil, i així és. Tots els passos que s’han fet des
del Govern de la Generalitat per tirar endavant la consulta s’han
intentat aturar, però el que no poden aturar és la voluntat d’un
poble. Per això, els catalans i les catalanes ens hem mobilitzat i, ja
que des de l’administració no es podran treure les urnes, es farà
des de la societat civil, amb voluntaris que s’encarregaran que el 9
de novembre puguem anar a votar. Des de l’Ajuntament donarem
suport perquè la consulta tiri endavant i els poblatans i les poblatanes, tant els qui són favorables al sí com els qui són favorables
al no, es puguin expressar. Així es va aprovar, per unanimitat, en el
Ple del 18 de setembre, en què fins i tot el grup municipal socialista, que en aquesta qüestió té opinions molt dispars dins del partit,
hi va votar a favor.
És, precisament, aquesta unitat la que fa falta a les forces polítiques catalanes. Semblava que s’havia aconseguit, però s’ha tornat

passarel·les sobre el riu Anoia. Ja s’han començat a realitzar els

a trencar i aquesta manca d’entesa no ens convé davant del go-

treballs per habilitar les zones on s’ubicaran aquestes dues cons-

vern central. Però no hi ha manera, no se n’adonen. El president

truccions i, per això, s’han tallat uns arbres a l’alçada del camp de

Artur Mas ja ha intentat per tots els mitjans que la consulta es

futbol municipal. Aquesta actuació es preveu que estigui acabada

pogués fer legalment, però les suspensions del Tribunal Constitu-

els primers mesos de l’any que ve.

cional, a instàncies del govern del PP, li ho han impedit. Des del

Al barri del Xaró, s’ha arranjat l’espai del Corral de la Farga i és

municipalisme català li vam donar el nostre suport en l’emotiu i

previst col·locar uns jocs infantils. Així es respon a la demanda dels

històric acte que es va fer el 4 d’octubre al Palau de la Generalitat

veïns de la zona. Una altra de les actuacions que s’ha realitzat és la

i seria convenient que tots estiguéssim al seu costat.

reorientació de les plaques solars de la llar d’infants municipal per

El que és clar, és que hi haurà un abans i un després del 9 de

tal de millorar-ne l’eficiència energètica.

novembre. Tot apunta que es convocaran eleccions plebiscitàries

També estem treballant en el projecte de rehabilitació dels sani-

i veurem què passarà. Per tant, Catalunya està immersa en un pro-

taris i l’arranjament de les humitats de l’Ateneu Gumersind Bis-

cés que no té aturador. Cal, però, que aquest procés el fem de ma-

bal, que es preveu iniciar l’any vinent per no dificultar els actes

nera conscient, amb seny i tocant de peus a terra, sense deixar-nos

programats amb motiu de les festes nadalenques. I, properament,

endur per la rauxa i la provocació del moment.

s’adjudicaran les obres de millora del camí del castell. Per tant,
seguim treballant perquè els poblatans i les poblatanes puguem
Projectes locals

gaudir d’una Pobla cada dia millor.

Pel que fa a l’àmbit local, des de l’equip de govern estem treballant, tot i que alguns tinguin interès a fer creure el contrari, en di-

Santi Broch i Miquel

versos projectes. Un dels més immediats serà la col·locació de dues

Alcalde
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CRONOLOGIA DE PLENS
Sessió ordinària del 10 de juliol de
2014
(En aquest Ple excusa la seva assistència
el regidor del PSC Frederic Marí)

Sessió ordinària del 18 de setembre de
2014
(En aquest Ple excusa la seva assistència el
regidor d’ERC Josep Aguilera)

• S’aproven, per unanimitat, les actes de
la sessió ordinària del 8 de maig de 2014
i de la sessió extraordinària del 18 de juny
de 2014.
• Es dóna compte de les darreres actes de
la Junta de Govern Local.
• En l’apartat d’informes i propostes
d’alcaldia, es dóna compte al Ple de la delegació a la regidora Carme Vallès de les
àrees de Sanitat i Medi Ambient. Tot seguit, l’alcalde, Santi Broch, comenta diverses qüestions, com el bon resultat de la
Setmana de la Joventut i de la Festa Major;
els requeriments que s’han fet a l’empresa
Novalia per solucionar les molèsties que
està ocasionant als veïns; l’inici de la temporada de la piscina municipal o les obres
d’asfaltatge al polígon dels Plans d’Arau i
a diverses zones del barri de la Garrigues.
• En el punt de precs, preguntes i mocions,
des d’ERC es pregunta sobre l’arranjament
del camí que va cap a la bòbila. Per part
del PSC, es plantegen diversos temes, com
el tancament del pas sobre el riu Anoia a
la zona del camp de futbol municipal o el
canvi dels semàfors que hi ha al municipi.
Des de l’equip de govern es responen les
diferents qüestions exposades.

• S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió
ordinària del 10 de juliol de 2014.
• Es dóna compte de les darreres actes de la
Junta de Govern Local.
• S’aprova, per unanimitat, la urgència per
introduir dos punts a l’ordre del dia: la modificació de les Ordenances Fiscals i la moció de
suport a la consulta del 9 de novembre.
• S’aprova, per unanimitat, el Compte General
de l’exercici 2013.
• S’aprova, per unanimitat, deixar sense efectes l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa
per a l’aprofitament especial del domini públic
a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministres d’interès general.
• S’acorda, per unanimitat, deixar sobre la taula
la moció presentada pel grup municipal del PSC
sobre la petició a la Fiscalia de Medi Ambient per
a l’actuació contra l’empresa Rofeica Energia.
• S’aprova, per unanimitat, la moció presentada pel grup municipal Socialista sobre els
acords en relació amb l’elecció democràtica
dels alcaldes, que el PP vol modificar amb la
reforma de la Ley Orgànica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General (LOREG).
• S’aprova, per unanimitat, la moció presentada pel PSC sobre la realització d’un estudi de la
xarxa de clavegueram.

• S’aprova, per unanimitat, la modificació de
les Ordenances Fiscals per incorporar el preu
del llibre La Guerra Civil i el primer franquisme
a l’Anoia. Els protagonistes, d’Antoni Dalmau i
Ribalta, que és de 20 €, i dels pins amb l’escut
de l’Ajuntament, que és de 3 €.
• S’aprova, per unanimitat, la moció de suport
a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre.
• En l’apartat d’informes i propostes d’alcaldia,
l’alcalde, Santi Broch, comenta diversos temes, com el bon resultat de la temporada de
la piscina i del Casal d’Estiu; el pintat d’alguns
dels pàrquings municipals; l’arranjament de la
fonts dels Vivencs o l’acte acadèmic del Premi
Gumersind Bisbal.
• En el punt de precs, preguntes i mocions,
des del PSC es plantegen diverses qüestions,
com el control exhaustiu de les obres del gas
que s’estan fent en diferents zones del poble;
l’acomiadament de dues educadores de la llar
d’infants o el cost de les obres de l’aparcament
del camp de futbol. L’equip de govern respon
els diferents temes comentats.
Sessió extraordinària del 14 d’octubre de
2014
• S’aprova, provisionalment, per unanimitat,
la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament en l’àmbit dels Plans
d’Arau I i II. Aquests terrenys és on es traslladarà l’empresa Reciclatges Sabaté.

RECULL DE NOTÍCIES

Més d’un centenar de persones visiten el Castell
durant les Jornades Europees del Patrimoni
Més d’un centenar de persones van visitar,
el dissabte 27 i el diumenge 28 de setembre, el Castell de Claramunt, coincidint
amb les Jornades Europees del Patrimoni.
Aquests dos dies la visita guiada a la fortalesa va ser gratuïta.
El dissabte el monument va rebre 60 visites i el diumenge, 51. En total, 111 visitants.
Una part important de les persones que
van pujar fins al castell eren de Barcelona i d’altres localitats catalanes. Aquesta
activitat la van organitzar, conjuntament,
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l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i
la regidoria de Cultura de l’Ajuntament.
Enguany en les Jornades Europees del Patrimoni hi van participar més de 200 municipis catalans que van oferir més de 370 activitats. Hi va haver exposicions, jornades de
portes obertes, visites guiades, tallers, rutes
a peu i en bicicleta, concursos de fotografia,
entre d’altres propostes. Aquesta iniciativa
la va impulsar, el 1991, el Consell d’Europa
i en l’àmbit català la van organitzar el departament de Cultura de la Generalitat,
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l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Institut
Ramon Muntaner.

EL CASTELL DE CLARAMUNT PARTICIPA DES DE FA ANYS
A LES JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI

RECULL DE NOTÍCIES

L’Ajuntament dóna suport a la consulta del 9N
L’Ajuntament va aprovar, per unanimitat,
en el Ple ordinari del dijous 18 de setembre, una moció de suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre.
D’aquesta manera, el Consistori poblatà
s’unia a la majoria de poblacions catalanes que van convocar plens per aprovar
aquest text.
En la moció s’especificava el suport “a
la convocatòria de la consulta del 9 de
novembre per decidir lliurament el futur de Catalunya dins de l’exercici dels
nostres drets democràtics i prendre el
compromís de l’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt en la realització d’aquesta
iniciativa”. El Consistori es comprometia
a “facilitar els recursos i les eines necessàries per fer possible la consulta, fent
una crida a la participació”.
En el segon punt del text es deia que es
donava “ple suport al president, al govern de la Generalitat i al Parlament de
Catalunya” per tirar endavant la convocatòria, “ja que respon a la voluntat ma-

Lliurament de la moció
al president Mas
L’alcalde, Santi Broch, va ser un dels 800
batlles que, el dissabte 4 d’octubre, van
lliurar la moció a favor de la consulta del
9 de novembre al president de la Gene-

ralitat, Artur Mas. L’acte va tenir lloc al
Palau de la Generalitat.
Santi Broch va lliurar l’acord al secretari del Govern, Jordi Baiget. Després del
lliurament de mocions, el president va
adreçar unes paraules a tots els alcaldes
i alcaldesses i es va fer una fotografia al
Pati dels Tarongers. Prèviament a la recepció al Palau, els batlles van ser rebuts
a l’Ajuntament de Barcelona per l’alcalde
Xavier Trias.

Un centenar de poblatans es van concentrar el dimarts 30 de setembre a les
7 de la tarda a la plaça de l’Ajuntament
a favor de la consulta del 9 de novembre
i en contra de la suspensió cautelar del
Tribunal Constitucional. El nostre municipi es va sumar, així, a les manifestacions que es van fer arreu de Catalunya
i que va convocar l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) i Òmnium Cultural.

En primer lloc, l’alcalde, Santi Broch, va
llegir el manifest en què es va expressar
“el suport ferm a les institucions catalanes que han convocat la consulta per al dia 9 de novembre. Davant
d’aquest intent d’emmudir-nos -per
part del Govern espanyol i del Tribunal
Constitucional-, la societat catalana
diem ben fort: més democràcia”. Al
final del discurs es va afirmar que “som

davant de la gran oportunitat històrica per començar units un país
nou. És la gran oportunitat per resoldre els problemes nacionals i socials que patim i assegurar-nos un
país millor per a tothom”.
Després de la lectura del manifest, es
va fer una fotografia amb tots els assistents a la concentració i es van cantar
Els Segadors.

Vint-i-vuit poblatans i poblatanes van
anar a donar sang en l’acapte que es va
fer el dilluns 8 de setembre al consultori
municipal. La donació es va fer entre les
6 de la tarda i les 9 del vespre.

Els propers acaptes es faran el dilluns
2 de març i el dilluns 7 de setembre de
2015. Per ser donant de sang cal tenir
18 anys o més i pesar 50 quilos o més.
Cada dia es necessiten més de 1.000

donacions per garantir que tothom
tingui sang quan es necessita per a intervencions quirúrgiques, tractaments
oncològics, trasplantaments o accidents greus.

SANTI BROCH, EN EL MOMENT DEL LLIURAMENTDE LA MOCIÓ

joritària del poble català i dels seus representants”. I en el tercer punt es recollia
comunicar aquest acord a diferents institucions i entitats implicades en el procés.
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RECULL DE NOTÍCIES

S’asfalten diversos carrers del municipi
L’Ajuntament va asfaltar, entre els dies 6
i 7 d’agost, diversos carrers del municipi.
En concret, la intervenció es va realitzar
al polígon dels Plans d’Arau, en un tram
del carrer de Narcís Monturiol, i al barri
de les Garrigues, al carrer de Vilafranca
i també es van fer reparacions en diferents vials de la zona.
A més d’aquestes actuacions d’asfaltatge,
al barri de la Rata es van col·locar dues
bandes per reduir la velocitat. Totes
aquestes actuacions van suposar una inversió d’uns 98.000 € ( IVA inclòs) i les va
executar l’empresa Firtec Sorigué.
A més d’aquestes obres, durant el mes
d’agost, també es van realitzar diverses
millores a la Llar d’Infants Municipal Sol
Solet. Es van pintar de nou diverses zones de l’equipament i es van arranjar els

TREBALLS D’ASFALTATGE AL POLÍGON DELS PLANS
D’ARAU

UNA DE LES ZONES DEL CENTRE INFANTIL QUE ES VA
PINTAR

sanitaris. Aquestes dues actuacions les
van dur a terme les empreses locals Manel Vega, pintura i decoració, SL i Jordi
Bartrolí Boada, SL.

També es va aprofitar el mes d’agost per
pintar les línies de les places d’aparcament
del pàrquing de Sant Galderic i de la plaça
de la Mare de Déu de la Llet.

Aprovació provisional de la modificació de les Normes
Subsidiàries de Planejament del polígon Plans d’Arau

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 14 D’OCTUBRE

El Ple de l’Ajuntament va aprovar, provisionalment, en la sessió extraordinària

del dijous 14 d’octubre la modificació
puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament del polígon Plans d’Arau I
i II. Amb aquesta modificació s’amplia
la delimitació de l’actual zona industrial cap al límit amb el terme municipal de Vilanova del Camí. En aquests
terrenys es traslladarà l’empresa Reciclatges Sabaté que, actualment, està
situada al poble.
El punt es va aprovar per unanimitat.

Un cop fets tots els informes per part
dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i de l’arquitecte
municipal, ara es trametrà la documentació a la Comissió d’Urbanisme
de les Comarques Centrals per a la seva
aprovació definitiva. Aquesta modificació, presentada per l’Institut Català
del Sòl (INCASÒL), ja es va aprovar, inicialment, en la sessió del 27 de novembre de 2013.

Josep Riba publica un extens article sobre el
Castell de Claramunt a la “Miscellanea Aqualatensia”
L’historiador poblatà Josep Riba i Gabarró publica en el quinzè volum de la
Miscellanea Aqualatensia, recerques
sobre la comarca de l’Anoia, un extens
article sobre el castell de Claramunt.
Amb el títol “Les batalles del segle XX
al castell de Claramunt”, en l’apartat de
notes, Riba explica diversos episodis de
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la història d’aquest monument.
A l’escrit es fa referència als litigis de
propietat del castell entre la marquesa
de la Pobla de Claramunt, María del Carmen Escasany i Miquel, propietària de la
muntanya, l’Estat i l’Ajuntament. També
s’expliquen els atacs vandàlics que ha
patit la fortalesa al llarg del temps, les
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activitats que s’hi han fet, com l’Aplec
Excursionista de Catalunya de 1923 o la
festa de la Santa Creu, que primer es feia
el 3 de maig i a partir de 1957, l’1 del
mateix mes, entre moltes altres dades.
Aquest llibre l’ha editat l’Ajuntament
d’Igualada i el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI).

RECULL DE NOTÍCIES

Es recullen més de 1.400 € per a la lluita contra el càncer
El diumenge 26 d’octubre, el nostre municipi va recollir 1.484 € per a la lluita contra
el càncer. Es va fer una caminada, que va
arribar a la cinquena edició i en què hi van
participar una trentena de persones, i un
esmorzar popular, al qual van assistir una
vintena de poblatans i poblatanes.
L’activitat la va organitzar la delegació
de la Pobla de Claramunt de l’Associació
Espanyola contra el Càncer i va comptar
amb la col·laboració del Consistori. Els caminants van sortir cap a 2/4 de 9 del matí
des de la plaça de l’Ajuntament. El recorregut va tenir una durada d’unes tres hores
i es va fer cap a les Garrigues, el turó de la
Guàrdia, el Castell de Claramunt i tornada

GRUP DE PERSONES QUE VAN PARTICIPAR A LA CAMINADA

cap al centre del poble.
Els poblatans i les poblatanes que no van
anar a la caminada van poder esmorzar a
la plaça de l’Ajuntament, que va consistir en un entrepà i una beguda. Cap a 2/4
de 12 del matí es va fer el sorteig d’una
panera. Aquesta activitat solidària va ser

possible gràcies a la col·laboració d’una
quinzena de voluntaris, que van vendre
números del sorteig per les cases i van
preparar la festa. Des de l’entitat organitzadora volen agrair la tasca realitzada per
tots els col·laboradors per tirar endavant
la iniciativa.

Més de 200 persones participen en els cursos i tallers
de la regidoria de Benestar Social
Entre els mesos de setembre i octubre es
van iniciar els cursos i tallers que organitza la regidoria de Benestar Social de
l’Ajuntament. Enguany es porten a terme setze propostes en què hi participen
210 persones. La majoria de les activitats es mantenen d’edicions anteriors,
però hi ha alguna novetat, com el taller
de labors o les classes de Capoeira.
Com altres anys, pilates és una de les activitats que té més èxit. S’hi han apuntat 30 persones i les classes es fan els
dilluns i els dimecres, de les 8 a les 9 del

vespre i de les 9 a les 10 del vespre, al
Teatre Jardí. A gimnàstica per a la gent
gran hi participen 25 poblatans i poblatanes. Les sessions es fan els dilluns i els
dimecres, de 3/4 de 10 a 3/4 d’11 del
matí a l’Ateneu Gumersind Bisbal.
Les classes d’anglès per a adults també
tenen una bona acollida i hi ha 21 alumnes, en els diferents nivells. Pel que a les
dues propostes noves, al taller de labors
s’han apuntat 11 persones i al de Capoeira, 8. Quant a la resta d’activitats, el
número de poblatans i poblatanes que

hi participen són: manualitats, 13; patchwork, 13; pintura artística, 13; alfabetització, 8; iniciació a la informàtica, 10;
ofimàtica avançada, 11; ioga, 6; aeròbic,
11; taller de la memòria, 6; puntes al
coixí, 16 i country, 8.
Pel que fa a les classes d’anglès per a
nens i nenes, hi ha apuntats 96 alumnes. Les professores són la Maria José
Méndez i l’Esther Comamala. Aquesta
activitat es fa al Local Social de l’Ateneu
Gumersind Bisbal i l’organitza la regidoria d’Educació de l’Ajuntament.

Publicades dades inèdites sobre els soldats poblatans
morts i desapareguts durant la Guerra Civil
El poblatà Isidre Surroca va publicar en
el número 46 de la Revista d’Igualada
un article amb dades inèdites sobre els
soldats morts i desapareguts durant la
Guerra Civil. Amb el títol “Els soldats de
la Pobla de Claramunt morts i desapareguts durant la Guerra Civil (1936-1939)”,
aporta dades de gran valor històric, no
només en l’àmbit local, sinó, i molt especialment, per a les famílies del poble que
van patir la desaparició d’un dels seus
membres.
Setanta-cinc anys després de l’acabament

de la contesa, aquest extens i documentat reportatge revela quin va ser el destí
dels vint-i-dos poblatans mobilitzats que
no van tornar del front. L’autor ressegueix la trajectòria de cada un dels soldats fins a poder determinar amb certesa
com i quan van morir o desaparèixer. Així
mateix, aporta gran nombre de detalls
ben argumentats que expliquen com va
ser l’estada del general Juan Hernández
Saravia a l’Hostal Robert, lloc on es va
establir el Quarter General del Grupo de
Ejércitos de la Región Oriental (GERO).

L’article deixa constància escrita dels
milicians poblatans al front d’Aragó, del
llarg i penós periple dels familiars emboscats que van ser empresonats per forçar
l’allistament de fills o esposos i explica,
així mateix, l’escruixidor relat de l’intent
d’evasió frustrat d’un veí del municipi.
La consulta d’una vintena d’arxius i registres, a més de les fonts orals consultades,
han permès a l’Isidre Surroca escriure un
acurat relat que omple el gran buit que,
des del punt de vista historiogràfic, va
planar sobre els vençuts.
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Un taller de panellets obre la programació d’activitats
de tardor-hivern del Cau Jove
Un taller de panellets va obrir, el dijous
23 d’octubre, la programació d’activitats
de tardor-hivern que organitza la regidoria de Joventut de l’Ajuntament, a
través del Cau Jove. Tallers de cuina, de
manualitats o una festa nadalenca són
algunes de les propostes de què poden
gaudir els joves poblatans des del mes
d’octubre i fins al desembre.
Al taller de panellets hi van assistir
una vintena de nois i noies. En van fer
d’ametlles, pinyons, coco, xocolata, codony i cafè i després els van poder tastar. El segon taller de cuina es farà el dijous 20 de novembre i serà de pizzes, i el
tercer, el dijous 11 de desembre, de torrons. Aquestes activitats són gratuïtes

TALLER DE PANELLETS AL CAU JOVE

i es fan de les 6 de la tarda a les 8 del
vespre a la sala polivalent del Cau Jove.
Pel que fa a les propostes de manualitats, hi haurà un taller de clauers, el

dijous 13 de novembre, i un de postals
de Nadal, del 15 al 20 de desembre. El
primer taller té un cost de 2 € i el segon
és gratuït i es fan de les 6 de la tarda a
les 8 del vespre a la sala polivalent.
De campionats n’hi haurà un de jocs
de taula, del 17 al 21 de novembre, a
la Sala Gran del Cau Jove a la tarda i
serà gratuït, i un de Fifa 15 Play 3, del
22 de desembre al 2 de gener de 2015,
a la Sala Gran del Cau Jove a la tarda. El
preu d’aquesta segona activitat és d’1 €.
En l’espai d’exposicions del Cau Jove, fins
al mes d’abril, es pot veure una mostra sobre drogues. I el divendres 19 de desembre
hi haurà una festa nadalenca, que es farà
a partir de les 6 de la tarda al Cau Jove.

Uns 120 poblatans assisteixen a l’arrossada popular de
l’Associació per a l’Oci de la Gent Gran

L’ARROSSADA ES VA TRASLLADAR AL TEATRE JARDÍ A
CAUSA DEL MAL TEMPS

Uns 120 poblatans i poblatanes van
assistir, el diumenge 28 de setembre,
a l’arrossada popular que va oferir
l’Associació per a l’Oci de la Gent Gran.
El mal temps no va aconseguir aigualir
la festa, que es va haver de traslladar del
parc de Sant Galderic al Teatre Jardí.
A la festa hi va assistir l’alcalde, Santi
Broch; la regidora de Benestar Social,
Carme Farrés; la regidora de Sanitat i
Medi Ambient, Carme Vallès, i la majoria dels membres de la junta de l’entitat
organitzadora. Després de l’àpat, es va
projectar un muntatge audiovisual so-
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bre les diverses activitats que es van organitzar des de l’Associació per a l’Oci
de la Gent Gran entre els anys 2013 i
2014. Es van poder veure imatges de les
diferents excursions i propostes que es
van dur a terme, com el carnaval o la
sortida a Miravet.
Tot seguit, els assistents a l’arrossada i
qui s’hi va voler afegir van poder ballar
amb els ritmes del músic Rosendo. La
festa es va acabar cap a les 9 del vespre
i va comptar amb el suport de la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament.
Altres activitats destinades
a la gent gran
Una vintena de persones van assistir, el
dilluns 15 de setembre al Teatre Jardí,
a la xerrada que es va fer amb el títol
“Salut mental i benestar emocional”.
Aquesta conferència va a càrrec de Lurdes Bover, especialista en envelliment
actiu, i la va organitzar la regidoria de
Benestar Social de l’Ajuntament amb el
suport de la Diputació de Barcelona.
El divendres 3 d’octubre al Teatre Jar-
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dí, l’entitat de la gent gran va fer un
bingo especial de tardor, al qual hi va
haver una cinquantena d’assistents. Els
guanyadors dels bingos van ser: Carme
Santaolalla, Sandra Almendros, Rosa Albet, Rafael de la Cruz i Josep Vallès. Els
obsequis eren cistelles. L’activitat es va
acabar amb un berenar.
Pel que fa a les excursions, vint-i-nou persones van anar, del 14 al 20 d’octubre, de
viatge a Peñíscola. Per al dissabte 15 de
novembre és previst fer una sortida a Sant
Guim de Freixenet i a Montfalcó murallat,
que inclourà un dinar a l’Àrea de Guissona
de Jorba. La data límit per apuntar-se és el
12 de novembre i el preu és de 13 € per als
socis de l’entitat i 15 €, per als no socis. Per
a més informació es pot trucar al telèfon
93 808 78 00.
A més d’aquestes propostes, se’n fan
d’altres adreçades, sobretot, a les persones de la tercera edat, com fisioteràpia,
sardanes, sevillanes, un taller de la memòria, bingos i un campionat de remigio. Totes aquestes activitats tenen una
molt bona acollida.

RECULL DE NOTÍCIES

Inici de curs a l’escola Maria Borés i a la Llar d’Infants
Sol Solet
El 15 de setembre va començar el curs
2014-2015 a l’escola Maria Borés i a la
Llar d’Infants Sol Solet. Al col·legi hi ha
212 alumnes i una plantilla de divuit
mestres (quatre a educació infantil, nou
a educació primària i cinc especialistes).
A la guarderia hi ha 26 nens i nenes i
quatre educadores.
L’equip directiu de l’escola està format per
Marta Royo, directora, Francesc Creixell,
cap d’estudis i Susanna Prado, secretària.
Les classes finalitzaran el 19 de juny. En
aquest curs els alumnes participaran en
diferents projectes que són una novetat:
Impulsa la Lectura i Racons. Com altres
anys, també es farà la Setmana de l’Eix i
les colònies i la Setmana Cultural.
Impulsa la Lectura és una iniciativa promoguda pel departament d’Ensenyament
i que té com a objectiu portar a terme activitats i estratègies per millorar la competència lectora de l’alumnat. Aquest
projecte té una durada de tres cursos i es

vol implicar les famílies i altres persones.
Una de les activitats que es vol impulsar
és que els pares vagin a l’escola a llegir.
També es vol crear un club de lectura.
Racons és una proposta que pretén posar en marxa estratègies d’aprenentatge
per millorar les competències bàsiques
d’una manera lúdica. Aquesta activitat es
fa una vegada a la setmana i es divideix
en tres àmbits: competència matemàtica,
competència comunicativa i competència digital.
La Setmana de l’Eix es farà del 2 al 6 de
març i es dedicarà a l’escola amb motiu
de la celebració del desè aniversari del
col·legi actual. Les colònies i la Setmana
de l’Eix es faran del 8 al 10 d’abril. La sortida es farà a una granja-escola de Juneda (Lleida) i a la Setmana Cultural es
treballarà la granja i l’hort. A més de totes
aquestes activitats, el 10 de març es farà
un taller creatiu d’un conte a càrrec de
l’il·lustrador Joan Turu.

UNA DE LES CLASSES DE L’ESCOLA MARIA BORÉS

A la llar d’infants de l’1 al 10 de setembre,
els nens i nenes van fer adaptació. El curs
finalitzarà el 17 de juliol. Les unitats de
programació del projecte curricular giren
al voltant de cinc aules temàtiques: joc
simbòlic, llenguatges (verbal, musical,
corporal i plàstic), psicomotricitat, experimentació i observació i vida quotidiana.
Al llarg del curs, els infants treballaran diversos temes, com les estacions de l’any,
la família, el Nadal o els colors. També
participaran en diferents festes tradicionals, com la castanyada, el tió i els Reis, el
carnestoltes o Sant Jordi.

L’Anoia Folk captiva el públic amb la càlida veu de
Joana Serrat i el ritme dels Stompers

ACTUACIÓ DE L’ANIMADOR ORIOL CANALS

Unes 400 persones es van aplegar, el
dissabte 19 de juliol, al Castell de Claramunt per assistir a les actuacions
incloses dins de la dinovena edició del
festival de música d’arrel tradicional
Anoia Folk. Aquesta activitat la van
organitzar l’Associació Cultural La Llobreia amb el suport de l’Ajuntament i
la col·laboració de diverses empreses

i establiments locals i de la comarca.
El festival va començar cap a les 8
del vespre amb les cançons i danses
de l’animador Oriol Canals, que va fer
passar una bona estona tant a petits
com a grans. Canals va voler retre amb
la seva actuació un homenatge al desaparegut, ara fa trenta anys, cantant i
animador Xesco Boix.
Cap a 1/4 d’11 de la nit va ser el torn
de la vigatana Joana Serrat, que va
interpretar temes del seu darrer disc,
Dear Great Canyon. Serrat va acabar
la seva actuació amb la cançó Princesa de colors que va tocar i cantar, a
petició del públic, en solitari. La banda
extraordinària que l’acompanyava estava formada per destacats músics de
l’escena barcelonina, com Edu Martínez (La Habitación Roja, Pumuky,
Partido, Clem Snide) i David Soler,

possiblement, el millor pedal steel
guitar del nostre país. La formació la
completava el canadenc Gavin Gardiner, membre de The Wooden Sky. Una
magnífica veu que van poder descobrir, en tota la seva dimensió i textura,
el públic de l’Anoia Folk.
Després del concert intimista de Joana
Serrat, van pujar a l’escenari els energètics Los Stompers, d’origen irlandès
i residents a Barcelona, que van imposar el seu ritme frenètic de reminiscències celtes reinterpretades, però
sense oblidar els seus orígens de la
música de pub. Va ser una vetllada extraordinària que deixa un bon regust
de boca per començar a preparar la
vintena edició de l’Anoia Folk, prevista
per al dissabte 18 de juliol de 2015,
amb la promesa que sigui un cartell a
l’alçada del d’aquest any.
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PARLAMENT DE L’ALCALDE AMB MOTIU DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

La cultura, protagonista
Setembre, octubre i novembre són mesos de cultura a la Pobla de Claramunt. Exposicions, concerts, el concurs de pintura ràpida infantil,
el Premi Gumersind Bisbal o l’Exposició-Fira d’Art són algunes de les
propostes que s’han organitzat o s’organitzen des de la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament.
Enguany en el transcurs de l’acte acadèmic del certamen literari, activitat central de la programació cultural, es va presentar el llibre de
l’escriptor i historiador igualadí Antoni Dalmau i Ribalta, La Guerra
Civil i el primer franquisme a l’Anoia. Els protagonistes. El treball va
ser el guanyador de l’edició de l’any 2013.
L’Exposició-Fira d’Art va ser una de les altres propostes destacades de
les Festes Culturals, que va arribar a la setena edició i que es va fer el
diumenge 21 de setembre. Tot i que la pluja va aigualir la iniciativa, a
primera d’hora del matí encara es va poder passejar pel nucli antic i
veure les parades de productes artesanals.
Els actes de l’Onze de Setembre
obren la programació cultural
Els actes de l’Onze de Setembre van obrir les propostes del programa
de les Festes Culturals. Durant el discurs institucional, que es va fer al
parc del Mil·lenari, l’alcalde, Santi Broch, va afirmar que “el 2014 ha
de ser l’any zero d’una nova etapa” per al futur de Catalunya “com
a estat sobirà i amb ple dret a decidir”.
Broch va explicar que enguany la celebració tenia un sentit especial ja
que es commemoren els “tres cents anys de la pèrdua de la llibertat i de la independència del nostre poble com a estat sobirà i
com a país. El Tricentenari és una commemoració històrica que
esdevé vital en els temps que estem vivint”. L’alcalde va recordar
que el nostre municipi va ser una de les viles cremades el 1714 per les
tropes borbòniques i que, per tant, també va ser un poble protagonista d’aquells fets.
El màxim representant del Consistori poblatà va assegurar que el
maltractament econòmic, polític i social que pateix Catalunya és “la
flama que encén tots els catalans per demanar, en un fort clam
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i d’una manera unànime, el dret a decidir com a poble”. En el seu
parlament, Broch, que va estar acompanyat per la majoria de regidors
de l’Ajuntament, va dir que “ara més que mai hem de fer pinya
per consolidar i avançar en el futur de la nostra nació i que el
sentiment nacional que tenim no s’apagui i es perllongui en el
temps”.
Les paraules de l’alcalde es van acabar amb el cant d’Els Segadors.
Abans del discurs institucional, hi va haver una xocolatada i un espectacle infantil amb el grup dels + Tumàcat. Les activitats de la Diada
van aplegar un centenar de poblatans i poblatanes i van finalitzar
amb una ballada de sardanes.
Salvador Esteve presideix
el Premi Gumersind Bisbal
El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, va presidir
l’acte acadèmic del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems, que va tenir
lloc el diumenge 14 de setembre a l’Ateneu. En el transcurs d’aquest
acte es va presentar l’obra guanyadora del certamen de l’any 2013,
La Guerra Civil i el primer franquisme a l’Anoia. Els protagonistes,
d’Antoni Dalmau i Ribalta.
En el seu parlament, Salvador Esteve va felicitar l’autor del llibre,
que fa uns anys l’havia precedit en el càrrec. També va fer extensiva
aquesta felicitació a l’Ajuntament “pel compromís de tirar endavant aquest premi cultural, perquè la cultura ens defineix com
a país i ens fa més forts davant dels reptes que assumim tots
plegats”.
L’obertura de l’acte va anar a càrrec de l’alcalde, Santi Broch, que va
reafirmar el compromís del Consistori per tirar endavant aquest certamen. Broch va dir que aquest premi “per la seva categoria i el
seu valor cultural té ressò no només a la comarca, sinó a tot el
territori de parla catalana”.
L’alcalde va destacar l’edició del llibre de Dalmau, “una publicació
molt moderna i actual”, i va agrair el suport de l’empresa Unión
Industrial Papelera per tirar endavant el projecte editorial. Quant a
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l’obra premiada, Broch va afirmar que “és important que es facin
llibres de recerca com aquest i que part de la història oculta del
nostre país surti a la llum” i va felicitar l’autor pel treball realitzat,
així com totes les persones que han intervingut en la seva publicació.
El catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i membre del
jurat del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems 2013, Pere Pascual,
va ser l’encarregat de presentar el llibre. Pascual va destacar la
important tasca de recerca i documentació realitzada per l’autor,
“una obra que ha exigit un treball d’investigació llarg i acurat”. Pascual va explicar que l’obra es pot dividir en dues parts: la
Guerra Civil i el procés d’implantació de les estructures polítiques
del nou règim, “una aportació inèdita a la historiografia comarcal”.
Després del lliurament del llibre, que va anar a càrrec del president de
l’ens provincial, Antoni Dalmau va agrair l’ajuda rebuda pels responsables de les biblioteques i dels arxius consultats, agraïment que va
personalitzar en Marta Vives, directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia,
el poblatà Isidre Surroca i els familiars de les persones que apareixen
a l’obra.
Dalmau va assegurar que aquest llibre “no vol ser una interpretació
sobre la Guerra Civil o la postguerra o donar una visió general, sinó oferir nous materials sobre els noms i les trajectòries
dels protagonistes d’aquella època. S’ocupa de temes inèdits i
pretén cobrir un buit, ja que existeix molt poca biografia sobre
aquest període de la nostra història”.
En el transcurs de l’acte acadèmic, la regidora de Cultura, Esther Touriñán, va llegir la convocatòria del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems
de l’any vinent, el veredicte del qual es donarà a conèixer el diumenge
13 de setembre. L’acte es va tancar amb un aperitiu al bar-restaurant
Camí del Castell, on es va poder veure una exposició de fotografies
sobre l’obra d’Antoni Dalmau.
XXXI Concurs de Pintura Ràpida Infantil
i VII Exposició-Fira d’Art
El dissabte 20 de setembre, cinquanta-tres nens i nenes, d’entre 3 i
12 anys, van participar al Concurs de Pintura Ràpida Infantil “Premi
Gumersind Bisbal”. L’activitat va arribar a la trenta-unena edició i es va
fer a partir de les 5 de la tarda a la plaça de l’Ajuntament.
Els guanyadors de les diferents categories van ser: Cecília Gallardo,
Carla Peregrina i Iona Compte, de la primera (de 3 a 5 anys); Martina
Duran, Marçal Olvera i Roc Mestre, de la segona (de 6 i 7 anys); Laia
García, Guillem Fernández i Inés Prat, de la tercera (de 8 i 9 anys), i
Aina Martín, Ainara Rodríguez i Irene Jiménez, de la quarta (de 10 a
12 anys). El lliurament de medalles va anar a càrrec de l’alcalde, Santi
Broch, i de diversos regidors de l’equip de govern.
Com cada any, es va sortejar una bicicleta, obsequi de l’Ajuntament,
entre tots els participants i que li va tocar a Laia García. També hi va
haver un berenar per a tots els nens i nenes, ofert per l’Ajuntament,
i se’ls va obsequiar amb una bossa de llaminadures. Els dibuixos de
tots els participants es van poder veure del 22 al 26 de setembre a la
Biblioteca Municipal mossèn Cinto Verdaguer.
El diumenge 21 de setembre les regidories de Cultura i de Benestar Social van organitzar la setena Exposició-Fira d’Art. Tot i que el
temps amenaçava pluja, a les 10 del matí les places dels Jardinets i de
l’Església es van omplir de parades amb diferents objectes elaborats
de manera artesanal. S’hi podia trobar pintura, bijuteria, objectes fets
amb pell, patchwork, fusta, espelmes, aliments, entre d’altres. En total,

hi havia una quarantena d’expositors. A 2/4 d’1 del migdia però va
caure un ruixat que va obligar a suspendre l’activitat.
Concert i taller de gospel
El dissabte 20 de setembre al vespre, la Sala Gran del Castell de Claramunt va acollir un concert del grup Gospel Vallès. Unes 130 persones
van assistir a aquesta audició, que era la última inclosa dins del cicle
de la Fundació Castells Culturals de Catalunya.
La vintena de veus del grup, sota la direcció de Julià Monje, van oferir un repertori format per una dotzena de peces que van animar al
públic a aixecar-se i a acompanyar els cantants amb aplaudiments.
Cançons com Happy o Oh happy day es van sentir en aquest concert.
Relacionat amb aquest gènere musical, una quarantena de persones
van assistir al taller que es va fer el dissabte 4 d’octubre a l’Ateneu
Gumersind Bisbal i que va anar a càrrec de la Sònia Moreno. L’activitat
va consistir a fer diversos exercicis per preparar la veu i aprendre tres
cançons, que després van interpretar en públic. Els assistents al taller
eren de diferents localitats, a més de la Pobla de Claramunt, com Carme, Capellades, Vilafranca del Penedès o Sant Sadurní d’Anoia.
Fotografia i pintura,
a la Sala Municipal d’Exposicions
Del 21 de setembre al 5 d’octubre, la Sala Municipal d’Exposicions va
acollir una col·lecció fotogràfica de Jaume Armenteras. Amb el títol
“De la càmera al paper”, es van exposar una quarantena d’imatges,
algunes en color i d’altres en blanc i negre. Hi havia retrats, paisatges,
de la Pobla de Claramunt i d’altres llocs, flors, entre d’altres temàtiques. Eren fotografies amb personalitat, algunes de molt curioses. En
totes les imatges hi havia algun retoc, aspecte que encara els donava
un toc més personal.
I del 12 al 26 d’octubre, a les parets de l’espai cultural es van poder
veure els quadres de Maria Teresa Montolio, M. Carmen Fortuño,
M. Immaculada Huarte i Montserrat García, el Grup Calidoscopi.
Es recollien una vintena d’obres que tenien un element en comú,
la llum, títol de la mostra. Les tècniques utilitzades per les quatre
artistes eren oli, acrílic i tècnica mixta. La inauguració de les dues
mostres va anar a càrrec de l’alcalde, Santi Broch.
La programació de les Festes Culturals continuarà el diumenge 16 de
novembre amb la inauguració de la col·lecció de pintura de Montserrat Rius, amb el títol “Com m’inspiro a Riells”. I el dissabte 22 de novembre hi haurà un concert de violí i arpa amb la poblatana Marta
Carceller i Esther Pinyol.

L’EXPOSICIÓ-FIRA D’ART VA OMPLIR DE PARADES ELS JARDINETS
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Els veïns de les Garrigues gaudeixen de la festa del barri

LA QUITXALLA ES VA DIVERTIR AMB ELS INFLABLES

Els veïns de les Garrigues van gaudir, de
l’11 al 13 de juliol, de la festa del barri.
Els sopars populars de divendres i de
dissabte i la paella de diumenge van ser
algunes de les activitats més participades d’aquestes jornades festives, que
va organitzar l’associació veïnal amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
Al sopar del divendres 11 de juliol, en què
els comensals es van portar el menjar de
casa, hi van assistir unes 125 persones. La

festa va continuar amb un ball a càrrec
del trio Joan & Josep.
El dissabte 12 de juliol al matí la quitxalla es va divertir jugant als inflables i a
la tarda es va fer el setè torneig de petanca. A la nit, més de 300 persones van
anar a sopar pa amb botifarra. I després
de l’àpat, va arribar l’hora de sortir a la
pista amb els ritmes del duet Bartomeu
& Sheila.
El diumenge 12 de juliol al matí es va

jugar un partit de futbol entre els veïns
i es va disputar la final del torneig de petanca. Els tres primers classificats de cada
categoria van ser: Agustín Martín i José
Antonio Maturana, Francisco Guillén i
Gregorio Arjona i Juan Olmo i José Luis
Maturana, categoria masculina; Marcela
Jiménez i Rafaela Pedrero, Dulcenombre
Estévez i Isabel Bernal i Ainoa Maturana
i M. Carmen García, categoria femenina; i Iván Rodríguez i Marc Ortiz, Maria
i Diego Zorita i Ivet Maturana i Ariadna
Cervera, categoria infantil.
Els guanyadors van rebre com a obsequi
un lot amb diferents productes, entre els
quals hi havia una samarreta que es va
fer amb motiu de la festa. Cap a les 2 del
migdia més de 120 persones van poder
menjar un plat de paella i després van
participar en un bingo, que va posar el
punt i final a la festa d’aquest any. Totes
les activitats es van fer al voltant del parc
situat al carrer de Girona.

El sopar de les Cases Noves aplega 150 persones

EL DUET OSTRES OSTRES VA ANIMAR LA GENT A BALLAR

El sopar del barri de les Cases Noves que
va organitzar l’associació de veïns amb
motiu de Sant Jaume, va aplegar, el dissabte 26 de juliol, 150 persones. La festa,
que va comptar amb la col·laboració de
l’Ajuntament, va arribar a la vint-i-dosena edició.

Cap a 2/4 de 10 del vespre, les taules ja
estaven parades per començar a sopar.
El menú va consistir en una amanida
amb formatge de cabra i fruits secs o
canelons de peix amb salsa de nous, de
primer, i bacallà a la llauna amb musclets i gambes o galtes de porc desos-

CAMPANYA DE VACUNACIÓ ANTIGRIPAL
Dies: Fins al 27 de novembre. Horari: de dilluns a dijous, de les 10 a les 12 del matí.
Lloc: Consultori de la Pobla de Calaramunt
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sades i estofat amb patates i bolets, de
segon. De postres hi va haver braç de
gitano i després cafè i licors, a més de
pa, vi, aigua i cava.
Un cop acabat l’àpat va començar a sonar la música del duet Ostres ostres, que
va animar grans i petits a sortir a la pista de ball. A la mitja part, va arribar un
dels moments més esperats de la festa,
el sorteig de regals, cedits per empreses
i establiments locals i per l’Ajuntament.
Es van sortejar quaranta obsequis. Tot
seguit, es va repartir coca i cava per a
tots els assistents.
Després de la rifa, la formació Ostres ostres va engrescar de nou la gent a ballar.
La festa es va acabar cap a les 3 de la
matinada. Els actes es van fer al carrer
de Pare Anton Soteras.

RECULL DE NOTÍCIES

El CF la Pobla obre temporada
Els amateurs i els set equips base del CF
la Pobla ja han començat la temporada
2014-2015. Els primers van jugar el primer
partit el 21 de setembre i la resta, el primer
cap de setmana d’octubre.
En la sisena jornada, el 26 d’octubre,
l’equip amateur se situava en el segon lloc
del grup setè de la quarta catalana, amb
15 punts. Els futbolistes poblatans només
havien perdut un enfrontament davant el
Masquefa (1-0). La resta els van guanyar
amb el Fàtima (0-2), el San Mauro (1-0),
el Tous (2-4), el Rebrot (9-3) i el Vilanova
del Camí (2-1).
Pel que fa als equips base, a final d’octubre,
els millors classificats eren els cadets que
encapçalaven la taula classificatòria del
grup 22 de la segona divisió, amb 9 punts.
Tots els enfrontaments que van disputar
els van guanyar amb el Masquefa (3-0), el
Calaf (1-8) i el Quintinenc (1-4).

Els infantils, grup 29 de la segona divisió,
havien aconseguit sumar 9 punts i se situaven en un meritori segon lloc. Dels tres
partits que van jugar els van guanyar tots,
amb el Gelida (2-7), el Piera (3-1) i el San
Mauro (1-5).
Quant a la resta d’equips base, els juvenils,
grup 20 segona divisió, es trobaven en la
dotzena posició de la classificació, amb només 2 punts. Els poblatans van empatar dos
partits davant el Piera (0-0) i el Masquefa
(1-1) i en van perdre dos amb l’Òdena (3-2)
i el Vilanova i la Geltrú (10-0).
Els infantils, grup 28 segona divisió, van
perdre tres enfrontaments amb el Ribes
(2-3), el Cubelles (10-0) i el Blanca Subur
(11-0) i van obtenir una victòria amb el
Base Vilanova i la Geltrú (2-0). Se situaven
en el tretzè lloc de la taula, amb 3 punts.
Pel que fa als alevins, grup 1 segona divisió, van jugar quatre partits, dels quals no-

més en van guanyar un davant el Vilanova
i la Geltrú B (7-4). La resta els van perdre:
Blanca Subur (1-5), Base Vilanova i la Geltrú (8-2) i Base Olèrdola (11-2). Tenien 3
punts i estaven en la catorzena posició.
I quant a l’equip benjamí, grup 1 segona
divisió, es trobaven en el dotzè lloc, amb
4 punts. Havien aconseguit una victòria
davant el Santa Coloma de Queralt (4-5),
un empat amb el Sitges (3-3) i dues derrotes amb la Fundació E. Atlètic Vilafranca B
(1-8) i el Piera (7-0). Aquesta temporada,
el club poblatà també té un grup de prebenjamins i promeses, que no participa en
la competició oficial.
A més de l’inici de temporada, el dissabte
20 de setembre l’entitat esportiva va organitzar la sisena edició de la Copa Claramunt. Hi van participar cinc equips forans:
Masquefa, Capellades, Quintinenc, Riudebitlles i Hostalets de Pierola.

Tres equips del CT la Pobla participen a la
XIV Lliga Catalana de Tennis
L’equip + 18, el de Veterans + 40 i el de
Veterans + 50 del CT la Pobla participen
des de mitjan de setembre a la XIV Lliga Catalana de Tennis. A més d’aquesta
activitat, l’entitat esportiva ja ha posat
en marxa l’Escola de Tennis i una nova
edició del Campionat de Dobles.
Dels tres partits disputats fins a mitjan
d’octubre pels jugadors del + 18, inclosos
en la primera divisió, grup B, en van guanyar dos davant el Ripollet (1-4) i el Sant
Adrià del Besòs (3-2) i en van perdre un
amb el CT Vilafranca (5-0). En aquesta categoria hi juguen nou equips i l’equip poblatà
està integrat per: Ernest i Arnau Poch, Carles Casals, Toni Jové, Jonathan Martos, Xavier Díez, Genís Camps, Quim Gasque, Marc
Casado, Joan Esteve, Josep M. Prat, Antonio
Jiménez, Albert Jericó, Toni Duarte, Albert
Escolar, Esteve Robert i Roger Perramon.
Pel que fa als Veterans + 40 juguen a la
primera divisió, categoria B, i hi participen vuit equips. Van disputar dos partits,
que van guanyar, amb el CT Begues (5-0)
i el Vilanova i la Geltrú (1-4). Els tennistes

que juguen aquest campionat són: Joan
Manel Valls, Toni Jové, Xavier Díez, Carlos Alberto Vázquez, Quim Gasque, Juan
Fernández, Josep M. Jericó, Francesc Pàmies, Joan Mestres, Joan Esteve, Josep M.
Tort, Josep M. Prat, Pere González, Josep
M. Margarit, Esteve Robert, Pere García,
Jordi Cardús i David Martí.
Els Veterans + 50, que juguen dins del
grup B de la primera divisió, van jugar
dos partits i no van aconseguir sumar
cap punt. Les derrotes van ser davant el
CT Ripollet (0-3) i el Sant Andreu de la
Barca (3-0). En aquesta categoria hi juguen set equips. Els tennistes poblatans
que disputen aquest torneig són: Joan
Manel Valls, Carlos Alberto Vázquez, Juan
Fernández, Josep M. Jericó, Francesc Pàmies, Joan Mestres, Josep M. Tort, Juan
Antonio Martínez, Jordi Carceller, Josep
M. Margarit, Pere García i Antoni Jové.
Altres activitats del club poblatà
El setembre es van iniciar les classes de
l’Escola de Tennis, que en aquesta tem-

porada compta amb un nou professor, el
Jonathan Martos. Hi participen 50 nens i
12 adults.
A l’octubre es va començar a jugar el
Campionat de Dobles, que és la trentaunena edició masculina i la setzena femenina. A la primera categoria masculina hi juguen 12 parelles i a la segona, 8. A
la categoria femenina hi participen 6 parelles. El torneig finalitzarà el novembre.
El primer cap de setmana de setembre,
els dies 6 i 7, es van disputar les 24 Hores
de Tennis i hi van participar 42 tennistes,
32 homes i 10 dones. Hi havia dos equips,
el fúcsia i el blau que van jugar 20 partits.
Finalment, per punts, va guanyar l’equip
fúcsia per 167 a 161. Els enfrontaments
es van disputar des de les 12 del migdia
del dissabte fins a les 12 del migdia del
diumenge. L’activitat es va acabar amb
un aperitiu a les instal·lacions del club.
A més de totes aquestes propostes, el
dissabte 13 de desembre és previst fer la
Festa Social, que enguany coincidirà amb
la celebració del trentè aniversari del club.
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EL MÓN DE LES ENTITATS

L’AMPA posa en marxa les activitats extraescolars

L’ACTIVITAT DE POLIESPORTIU ES FA A LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU POBLATÀ

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
(AMPA) de l’escola Maria Borés ja ha
posat en marxa les activitats extraescolars. Les propostes es van iniciar el mes
d’octubre i s’allargaran fins al juny. Rítmica, patinatge o piscina són algunes de
les ofertes en què poden participar els
alumnes del centre.
A piscina hi ha inscrits 11 nens i nenes

i es fa els dilluns, de 2/4 de 6 a 2/4 de
7 de la tarda, a les instal·lacions de Les
Comes d’Igualada. A poliesportiu hi participen 19 alumnes i es fa els dimecres,
de les 12 a la 1 del migdia, i els dimarts i
els divendres, de les 5 a les 6 de la tarda,
al col·legi. Els monitors són el Jonathan
Martos i l’Eduard Gil.
A les classes d’anglès P5 hi ha 6 alumnes

i les classes es fan els dijous, de les 12
a la 1 del migdia, a l’escola. La professora és de l’acadèmia No name School
d’Igualada. A patinatge s’han apuntat
16 nens i nenes i es fa els dijous, de les 5
a 1/4 de 7 de la tarda, a les instal·lacions
de l’escola. Aquesta activitat va a càrrec
de dos monitors del Hoquei Capellades.
A rítmica hi ha 18 alumnes i hi ha dos
grups: les petites fan les classes els divendres, de les 12 a la 1 del migdia, i
les grans els dijous, a la mateixa hora.
Aquesta proposta es fa al gimnàs del
col·legi i va a càrrec de la professora
Marta Rodríguez.
A més de totes aquestes propostes, de
dilluns a divendres, de 3/4 de 8 fins a les
9 del matí, s’ofereix l’acollida. El número
d’alumnes que utilitza aquest servei varia depenent del dia.

Desè Congrés de l’associació poblatana MPS Espanya,
a Madrid

UNA DE LES PONÈNCIES D’AQUEST DESÈ CONGRÉS

L’Associació de les Mucopolisacaridosi i
Síndromes Relacionades, MPS Espanya,
amb seu a la Pobla de Claramunt, va organitzar, el dissabte 4 d’octubre, el desè
Congrés Internacional Científic Familiar.
La trobada, en què van participar professionals de prestigi internacional, pacients i familiars, va tenir lloc a Madrid.
Durant el congrés es va anunciar que
el 2015 es posarà en marxa un assaig
clínic de teràpia gènica per a malalts
amb síndrome de Sanfilippo A, que ara
com ara no té cap tractament curatiu.
Aquest projecte el liderarà la doctora
Fàtima Bosch, catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora
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del Centre de Biotecnologia Animal i
Teràpia Gènica (CBATEG).
També es va informar sobre un altre assaig mèdic que s’està realitzant sobre la
Síndrome de Sanfilippo B. Aquest consisteix a aplicar el tractament enzimàtic
directament al sistema nerviós del pacient per avaluar la seva resposta.
Les mucopolisacaridosis inclouen set
malalties estranyes que afecten els infants
i que no tenen símptomes visibles en el
moment del naixement. Amb l’objectiu de
facilitar el diagnòstic precoç d’aquestes
patologies per intentar-ne aturar el progrés, MPS Espanya està portant a terme
el projecte FIND en col·laboració amb
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l’Hospital Clínic Universitari de Santiago
de Compostel·la i l’aval de la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER).
Actualment, l’entitat compta amb 500
pacients associats, dels quasi 600 que es
calcula que hi ha a tot l’Estat.
Aquesta trobada també va ser el punt
de partida de la campanya “Mójate con
Hunter”, que té com a finalitat conscienciar i sensibilitzar sobre la realitat
d’aquesta malaltia. Es tracta d’una exposició fotogràfica itinerant en què vuit
nens afectats per aquesta síndrome i les
seves famílies expliquen com és el seu
dia a dia.
A més del congrés, cal dir que el 24 de
juny, Mercè López, en representació de
l’entitat, va assistir a la recepció que van
oferir els Reis d’Espanya, Felipe i Leticia,
a diferents associacions i ONG que tenen com a missió ajudar persones necessitades. Ses Majestats van agrair la
tasca de totes les entitats socials i van
reconèixer el treball de les persones que
hi estan implicades

PODEM LLEGIR

Júlia Cot i Jordi López són guionistes i
han compartit projectes televisius i editorials. Són parella i tenen una filla. Tre-

ballen per als Minoristes de Catalunya Ràdio, pel Crackòvia i pel Polònia. Són també
socis cofundadors de l’agència de guions
12 Monos. Les il·lustracions d’aquest llibre
són de Guillem Dols.
El llibre s’inspira en el format “Tria la teva
aventura”, les històries que els anys 80 van
entretenir aquells nens que ara són joves i
que estan vivint una aventura real: trobar
una feina en una societat col·lapsada per
l’atur. Aquest llibre proposa 19 itineraris

diferents per afrontar la crisi. El lector
pot anar saltant endavant i endarrere
en el text per recórrer aquests camins,
tots esbojarrats i plens de sàtira.
En una entrevista al diari Ara del mes
de juny Júlia Cot afirma “(...) l’humor
serveix per assenyalar i denunciar culpables. Aquí no ni hem arribat sols. (...)
A mi em sembla que no hi ha cap problema a evidenciar de manera divertida
com ens intenten carregar el mort”.

http://www.sapiens.cat/primeraguerra-mundial/
El 28 de juny va fer un segle que
l’atemptat de Sarajevo va encendre la
guspira que portaria a la Primera Guerra Mundial. En el web interactiu que hi
ha dedicat la revista d’història Sapiens,
Cent anys de la Primera Guerra Mundial, podrem navegar, a través de textos
i fotografies, pels quatre anys que va
durar el conflicte.

La pàgina està estructurada en cinc apartats: antecedents, contendents, cronologia, el mapa i per terra, mar i aire. Aquest
últim capítol resumeix, per exemple, alguns dels aspectes més destacats del conflicte, com les trinxeres, la guerra al mar, la
vida quotidiana a la rereguarda o el desenvolupament de l’aviació. En aquest últim
apartat es pot veure un vídeo protagonitzat pel famós Baró Roig.
És una bona eina per fer-se una idea gene-

ral del que va ser la Gran Guerra. La idea
i la producció del web són de Caterina
Úbeda; la selecció d’imatges i vídeos
ha anat a càrrec d’Àlex Novials, Daniel
F. Galeote i Caterina Úbeda, i el disseny
i el desenvolupament els ha realitzat
l’empresa Codelic.

Títol: Tria la teva crisi
Autors: Júlia Cot i Jordi López
Editorial: Minoria absoluta, SL /
Columna Edicions, 2014
Col·lecció ASTRAKAN
212 pàgines

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
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>> Votarem o no el 9N?
L’Onze de Setembre de 2014 s’escriurà amb
lletres majúscules en la història de Catalunya. I és que, una vegada més, milers i milers
de catalans vam sortir al carrer per demanar que el 9 de novembre ens deixin anar a
votar i puguem decidir el nostre futur com
a país. Sembla, però, que des de Madrid no
senten el clam d’un poble, que hem expressat en més d’una ocasió, i en fan cas omís.
Però nosaltres som tossuts i ferms en les
nostres conviccions i lluitarem, com van fer
els nostres avantpassats, per tirar endavant.
El món local també s’ha compromès amb la
consulta, i ha manifestat aquest compromís
amb els acords dels plens que es van prendre en gairebé la totalitat de ciutats i pobles
de Catalunya. El nostre municipi va ser una
d’aquestes localitats i en la sessió ordinària
del 18 de setembre es va acordar, per una-

nimitat, donar suport a la convocatòria per
decidir el futur polític del país. Un dia més
tard, el 19 de setembre, el Parlament de
Catalunya va aprovar, amb els vots a favor
de CiU, ERC, ICV-EUiA, la CUP i el PSC, la
Llei de consultes populars no referendàries
i participació ciutadana. I el 27 de setembre
el president Artur Mas va signar el decret
de convocatòria del 9N en un acte solemne.
Com era de preveure, la reacció del govern
central no es va fer esperar i el Tribunal
Constitucional va suspendre cautelarment
la consulta. Novament, els catalans vam
sortir al carrer i ens vam manifestar davant dels nostres ajuntaments per rebutjar
aquest nou atac. Quan es va iniciar tot el
procés ja sabíem que no seria un camí de
roses i que des de Madrid ens posarien tots
els impediments possibles. Per això, ara com

ara, és tan important fer un front comú de
tots els partits i demostrar que tots anem a
una. Sembla però que sempre hi ha alguna
escletxa i que no aconseguim aquesta unitat. Les diferències ens fan més mal que bé
i les forces polítiques que estan treballant
per tirar endavant la consulta se n’haurien
d’adonar.
El panorama és incert i no sabem si podrem
anar a votar. Des del grup municipal de CiU
a l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt
farem tots els possibles perquè el 9N els poblatans i les poblatanes puguem expressar
la nostra opinió sobre el futur de Catalunya.
És un dret que, com a país i com a poble,
hauríem de poder exercir democràticament.
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>> Present i futur
A vegades la realitat supera la ficció, i quan
escrivim aquest article, el 30 de setembre
de 2014 és un d’aquests moments de vivències úniques.
En el moment en que s’han declarat corruptes polítics de primera fila, que estem en ple procés que no coneixem com
s’acabarà, en que continua la crisi econòmica tot i que la TV ara ja no parli de desnonats o de les cues del banc d’aliment,
en que continuen les retallades socials de
governs que ara diuen tenir altra feina ...
En aquest moment, ¿Què podem escriure
que sigui interessant pels poblatans quan
ho llegeixin? Els podem dir que el nou planejament (POUM) que ara es presenta i si
ningú hi posa remei mantindrà la indústria
al mig del poble durant uns altres 20 anys?

Els podem dir que la Generalitat no ha pagat ni de moment pensa pagar els diners
que deu a l’Ajuntament de la Pobla en destí
a manteniment de la Llar d’Infants tot i haver reduït dràsticament la seva aportació?
Podem dir que l’Ajuntament ha acomiadat
dues treballadores de la Llar d’Infants per
manca de matriculació de nens motivada
per les circumstàncies generals i també,
perquè no dir-ho, per la manca de voluntat municipal al no oferir places de mitja
jornada.
O pel contrari, tot i comprendre la situació
actual, als poblatans els podem enviar un
missatge d’esperança i podem dir-els-hi
que si estan amatents el futur està en les
nostres mans.
Que aviat hi hauran noves eleccions muni-

cipals. Que aleshores tindran l’oportunitat
d’escollir un equip emprenedor, que no els
menteixi; que no s’escudi en la crisi general per tapar la seva mala gestió. Un equip
que vetlli realment pels interessos dels
poblatans, que treballi amb honradesa pel
poble i que combini l’experiència amb el
suficient grau d’il·lusió i utopia; i sobretot
que superi les seves pròpies limitacions
amb la dedicació de les hores que calguin i
el treball necessari.
Si som intel·ligents i sabem distingir clarament entre el que es fa i el que s’anuncia
que es farà tindrem assegurat, dintre el que
està en les mans d’un equip municipal, un
millor futur per nosaltres i els nostres fills.
Grup Municipal Socialista

>> No hi ha marxa enrere
La primera lectura dels resultats de les
passades eleccions europees va ser que
van suposar el recolzament significatiu de
la ciutadania a les forces que donen suport
a la consulta del 9-N, fet que reforça el
procés sobiranista i el caràcter transversal
de la consulta i que representa una passa
més en el camí cap a la llibertat. Aquest
fet es va donar també al nostre poble, on
els partits que apostem pel dret a decidir
recollíem gairebé el 70% dels vots.
D’altra banda, ERC va esdevenir la força
més votada a l’Anoia, i segona força a
la Pobla. Volem agrair des de les pàgines
d’aquest butlletí la confiança rebuda per
bona part dels ciutadans, amb el convenciment que més important, però, que el
suport rebut per ERC ho és que s’ha re-

forçat la majoria poblatana i anoienca,
com a la resta del país, compromesa amb
el referèndum. Cal ara que totes les forces
sobiranistes estiguem a l’alçada per posar
la confiança rebuda al servei del país, del
procés i del 9 de novembre.
A ERC som independentistes, però volem
deixar de ser-ho el més aviat possible. La
nostra vocació és treballar, a través d’un
procés constituent d’un nou Estat, per
construir un nou país i una nova societat al servei de les persones i de la classe treballadora, en el sentit més ampli de
l’expressió, que som la gran majoria de la
població. És amb la posada en pràctica
dels valors republicans de radicalitat democràtica que des de fa dècades estem
promovent, que podrem construir una

nova societat basada en la democràcia
participativa, en una Administració més
transparent i fiscalitzada, que no estigui
sotmesa a centres de poder econòmic ni
a les elits extractives. Per això promovem
els processos participatius a cada poble
o ciutat, impulsant que les persones ens
organitzem per treballar per a la millora
de l’entorn més proper en el qual fa vida
cada persona. Som molt conscients que
res està fet encara i que ens cal seguir sumant; per això i per no perdre tot el que
fins ara hem aconseguit, continuarem treballant amb els nostres veïns per assolir
l’objectiu definit amb el nostre missatge:
un nou país a Europa.
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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L’últim exiliat del Partit Socialista Unificat
a Mèxic demana ser enterrat a casa
Josep Farreras, una vida de conviccions
El dilluns 8 de setembre es complí la última voluntat de Josep
Farreras i Borrull qui, abans de morir, havia manifestat el desig
que les seves cendres fossin dipositades al poble on va créixer,
la Pobla de Claramunt. Amb el traspàs de Farreras, de 93 anys, ja
queden a Mèxic poquíssims dels 35.000 exiliats que hi van arribar
just després de la Guerra Civil i se n’ha anat l’últim dels militants
del Partit Socialista Unificat (PSU) dels 2.000 que s’hi van refugiar a partir de 19391.
Amb una profunda consciència política, només amb 15 anys, participà en la defensa de Madrid, just després de l’alçament militar,
i hi resultà ferit. Durant la seva convalescència, es destacà com
a membre molt actiu de la Joventut Socialista Unificada (JSU) i
fundà a l’Anoia la filial d’aquesta formació, juntament amb altres
companys del Garcia Fossas, on havia estudiat el Batxillerat i havien creat un Grup d’Estudiants Marxistes. Malgrat ser fill d’una
família de treballadors, estudià i aconseguí passar les oposicions
de mestre de la Generalitat. Exercí a Barcelona, sense oblidar la
seva militància política. Formava part de la Comissió de Quadres
de la JSU i era professor de l’escola política que tenia com a missió
organitzar clubs per a l’educació dels soldats militants al front.2
Als 17 anys, participà a la batalla de l’Ebre i en la defensa de
Barcelona i, com tants milers de republicans, passà la frontera el
6 de febrer de 1939. Fou confinat als camps d’Argelers i, posteriorment, de Brams, on rep un visat del partit expedit pel SERE
(Servicio de Emigración de los Republicanos Españoles) per entrar a la República Dominicana. Hi arriba el 23 de febrer de 1940,
als 19 anys, amb el vaixell La Salle a bord del qual viatjà amb
altres centenars d’exiliats3. Va exercir de mestre per als fills dels
funcionaris en una de les immenses explotacions de canya de
sucre fins que, per decisió del govern, li fou vetada la continuïtat
al país, com a altres centenars d’exiliats que havien estat delatats
com a membres políticament actius.
Amb altres 38 fugitius, i després d’haver navegat 13 dies a bord
d’un veler, arriba a Veracruz (Mèxic) el 18 de juliol de 1944 i el
President Caballero 4 li concedeix un visat de turista. Hi inicia una
nova vida laboral i exerceix com a responsable de les Joventuts
Socialistes Unificades de Catalunya a Mèxic, on fou testimoni de
les reunions que, des de l’exili, van preparar el gran moment de
la transició. En aquest país mantingué llaços fraterns amb la majoria de membres del govern republicà a l’exili i amb una munió
1 L’estiu de 2003, segons testimoni oral del protagonista, només quedaven dos
dels 2.000 militants del PSU a Mèxic. Molts havien mort a l’exili i d’altres van
emprendre el viatge de retorn.
2 BARTROLÍ ROMEU, Marta. Entrevista amb Josep Farreras, Revista d’Igualada,
núm. 16, abril de 2004
3 GONZÁLEZ TEJERA, Natalia. Nómina de republicanos espanyoles refugiados en
República Dominicana (1940-1941). Boletín del Archivo General de la Nación.
Sño LXXV-Vol. XXXVIII, núm. 135
4 L’anomenat “Presidente Caballero” era Manuel Ávila Camacho que governà
l’executiu mexicà de 1940 a 1946.

d’intel·lectuals de la diàspora cap a Amèrica.
Va contraure matrimoni amb Maria Teresa Domingo. Ella havia
treballat amb el President Companys, de qui va rebre l’encàrrec
de preservar a l’exili la pel·lícula Catalunya màrtir per tal que el
món pogués conèixer què va passar a Catalunya durant la guerra.
És una crònica visual inèdita dels drames de la guerra, centrada
en els efectes dels bombardejos de l’aviació estrangera, alemanya
i italiana, contra Barcelona i altres poblacions catalanes. El documental es va estrenar a París el juliol de 1938 i la seva projecció
a l’estranger esdevingué un acte de propaganda, en els dies que
a Catalunya es lluitava a la batalla de l’Ebre.5
El 2003, les tres llaunes que contenien la pel·lícula van ser portades per Josep Farreras i lliurades al Museu d’Història de Catalunya. Els estudis que s’han fet han permès determinar que es
tracta d’una còpia feta l’any 1938, directament de l’original, en
nitrat de cel·lulosa.
Justament la vinguda de Farreras a la Pobla, l’agost de 2003, va
ser l’inici d’una relació d’amistat entranyable que ha perdurat
fins a la seva mort. Ens vam conèixer gairebé per atzar però hi
vam tenir una llarga i interessantíssima conversa, a casa de la
seva germana Maria, que es va publicar a la Revista d’Igualada
l’abril de 2004. Sense sospitar la importància que per al protagonista tingué aquella entrevista, Farreras es va sentir reivindicat
i reconegut en terra pròpia, per primera vegada. Arran d’aquell
article, la revista L’Avenç6 li feu un extens reportatge, signat per
Anna Pi i Murugó, antropòloga catalana que viu a Mèxic i que,
gràcies al Josep, avui comptem entre els nostres amics. Així mateix, participà en l’edició de nombrosos llibres i opuscles dedicats
a l’exili de republicans en terres americanes.
L’arribada de Josep Farreras a les nostres vides va ser un regal i
un privilegi, tant des del punt de vista estrictament personal com
històric. Amb converses telefòniques, llargues cartes i correus
electrònics, vam anar forjant ponts d’amistat i refent episodis
que durant llargs anys han estat silenciats i no cal dir que la seva
presència i actitud ens van fer descobrir qui i què movia aquells
nois que van donar el millor de la seva joventut per a la defensa
d’uns ideals. Independentment dels criteris polítics de cadascú,
hem après molt de qui va viure una llarga vida sense renunciar
mai a les seves idees.
Divuit persones, entre familiars, amics i l’alcalde de la Pobla de
Claramunt, Santi Broch, van ser presents, el dilluns 8 de setembre
al cementiri poblatà, a l’acte de comiat, que fou breu i emotiu, tal
com ell hagués volgut i mereixia. Descansi en pau.
Marta Bartrolí i Isidre Surroca
5 TVC-Documental emès pel Canal 3/24 el 2006.
6 PI i MURUGÓ, Anna i IBÁÑEZ i PELLETJÀ, Lluïsa. L’Avenç, revista d’història i
cultura 2005, núm. 303
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Les sepultures parroquials
El 10 de desembre de 1987, el rector Mn. Agustí Vives i Pascual
i l’alcalde Jaume Armenteras i Soteras van signar un acord pel
qual el cementiri parroquial passava a l’administració municipal,
amb el corresponent vistiplau del Bisbat de Vic. Ambdues entitats
tindrien a la seva lliure disposició una clau d’aquest espai, que
permeti obrar amb llibertat i independència en les àrees que els
correspongui.
Es declarava que al cementiri hi podien ser enterrades, amb els
mateixos drets, les persones que, per les seves conviccions, no
hagin practicat la religió catòlica o no vulguin ser enterrats amb
els seus rituals. També especificaven que, per a la bona marxa del
cementiri, l’Ajuntament faria la construcció de nous nínxols, la
concessió dels títols de propietat, el cobrament de les quotes de
conservació, les reparacions i les millores del seu espai, així com
les pavimentacions i les neteges i de plantar-hi arbrat i vegetació
ornamental.
Sepultures rectorals
Els antics cementiris poblatans van ser de la jurisdicció parroquial i alguns dels seus rectors hi van ser enterrats, com els preveres següents i els anys dels respectius obituaris: Josep Tarrides
(1823), Antoni Vila (1905), Ramon Pujol (1921) i Pere Cantons
(1923). Passat un temps prudencial, alguns dels nínxols que van
ocupar van ser transferits a feligresos.
El nínxol parroquial 165
El 18 de juliol de 1936 va ser enterrat en el nínxol 165 Joan Aguilera i Galobart amb la inscripció “Caído por Dios y por España” i
va ser exhumat el 1943, conjuntament amb els altres 17 iguala-

AL NÍNXOL 165 NO HI VA SER COL·LOCADA LA NOVA LÀPIDA PARROQUIAL FINS EL 13 DE
MAIG DE 2012

dins que van ser immolats al davant del cementiri poblatà i que
serien recordats amb una creu monumental.
Mossèn Valentí Bosch i Tatjé va morir a Manresa, on havia nascut
el 1930, el 29 d’octubre de 2011. Les exèquies es van fer a la Seu
catedralícia de la capital del Bages, el dia 31 d’octubre, presidides
pel bisbe Mons. Romà Casanova i concelebrades per una cinquantena de preveres. A la cerimònia hi van assistir nombrosos
familiars i feligresos poblatans que l’havien tingut de rector des
de l’octubre de 1998.
El 27 de novembre de 2011, a l’església parroquial, es va fer una
missa per l’ànima de Mn. Valentí Bosch, que va ser oficiada pel
Pare Miguel Guillén, de la Congregació de Missioners Josefins,
que són els nous curadors parroquials. A continuació, es va anar
al cementiri poblatà per dipositar una urna amb les cendres del
difunt rector. Ara que s’escau el tercer aniversari del seu òbit li
dediquem aquesta recordança.
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. El primer dimecres de cada mes. Caldrà dipositar els objectes el dia abans de la recollida,
dimarts, al costat dels contenidors de residus urbans.

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horari d’hivern:
Dimarts, de 15 a 19 h - Dijous, de 10 a 13 h - Divendres, de 15 a 19 h - Dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Per a més informació podeu trucar al telèfon de la deixalleria al 666 48 92 48 o a l’Ajuntament al telèfon 93 808 60 75
SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
Dies, horaris i lloc:
- Dilluns i dimecres, de les 9 del matí a les 2 del migdia (atenció directa, entrevistes i orientació laboral). Plaça de la Vila, 1
Cal demanar hora, prèviament, al tel. 93 808 71 27, per e-mail: sanchezbc@diba.cat o a l’Ajuntament al tel. 93 808 60 75

18

L’AJUNTAMENT
INFORMA

SETEMBRE - NOVEMBRE
2014

POBLATANS

Pepita Domingo i Xaus: l’esperit de
l’Associació de Veïns de les Cases Noves
La Pepita Domingo i Xaus és presidenta de l’Associació de Veïns
del barri de les Cases Noves des què va néixer l’entitat, ara fa 11
anys. Filla de la Pobla de Claramunt, nascuda en una casa del
carrer de Sant Procopi, viu a les Cases Noves des què tenia 13
anys. Havia treballat en diferents empreses de gènere de punt,
tant de la Pobla com d’Igualada, fins que es va jubilar. Des de
llavors dedica el temps a fer puntes al coixí, a viatjar i a altres
aficions que la mantenen activa.
- Enguany la Festa de Sant Jaume al barri de les Cases Noves
va arribar a la vint-i-dosena edició. Tot un rècord i sobretot en
els temps que corren.
- Aquest any es van apuntar més persones al sopar que l’anterior.
Havíem arribat a ser unes 200, però en les darreres edicions hem
estat unes 170. La gent s’ho passa bé i repeteix.
La idea de fer aquesta festa es va recuperar d’una trobada de veïns
que ja s’organitzava fa més de 50 anys al carrer de Soldevila. Recordo que jo era petita i el pare posava unes portadores amb gel per
mantenir fresques les cerveses i hi havia coques i ball amb motiu de
la revetlla de Sant Jaume.
- Com ha anat canviant l’activitat al llarg del temps?
- Vam començar a reunir-nos un grup de veïns per sopar al passatge
d’Anton Soteras. Un portava truites, l’altre pa amb tomàquet... i ho
compartíem. Fins i tot, la quitxalla feia una petita representació. Ens
aplegàvem una cinquantena de persones. Es va fer un parell d’anys.
Aquests van ser els orígens de la festa.
Els joves del barri van decidir continuar la iniciativa, obrir-la a
tothom i traslladar-la al carrer de Pare Anton Soteras. Llavors ja es
va començar a fer ball, a més del sopar. Però després d’un temps, el
jovent ho va deixar i nosaltres vam agafar el relleu. Aleshores no hi
havia associació, que es va crear el 2003.
Un cop es va constituir l’entitat veïnal ja vam contractar un càtering
per servir el menjar i després es va fer ball i el sorteig de regals.
Durant molts anys del sopar se’n va encarregar l’Hilari i ara ens el
serveix l’empresa Miq-Mac, de la província de Lleida.
Una festa que implica tot el barri
- Porta molta feina organitzar una activitat com aquesta.
- Sí que en suposa. Un temps abans anem a les botigues i a les empreses, sobretot del poble, a buscar col·laboració per als obsequis del
sorteig. Moltes col·laboren des de fa anys. N’hi ha una vintena. I com
ja és tradicional, l’Ajuntament obsequia amb el televisor. Amb aquesta rifa aconseguim ingressos per a l’entitat i per Nadal fem loteria.
Algun any hem fet alguna activitat nova, com el 2013, quan va venir
una parella a ballar amb cadira de rodes. Per al vint-i-cinquè aniversari prepararem alguna sorpresa.

LA PEPITA DOMINGO VIU AL BARRI DE LES CASES NOVES DES DELS 13 ANYS

- Al llarg d’aquestes dues dècades segur que hi ha hagut alguna edició especial o alguna anècdota. N’hi ve alguna a la
memòria?
- Una de les primeres edicions va ploure i llavors ens vam traslladar
a la plaça dels Països Catalans, però des d’aleshores no ha tornat a
passar. En alguna edició, de tanta gent que érem, alguns de la junta
ens havíem quedat sense cadira.
- Esteu animats a continuar?
- Sí, i per molts anys! Tothom aporta el seu granet de sorra
en l’organització: uns decoren el carrer, els altres van a buscar
col·laboradors, els altres venen els tiquets... Actualment, la junta la
formem cinc persones: la Montse Roselló, secretària; la Maria Jorba,
tresorera; el Wifred Godó i el Josep Gallardo, vocals, i jo, presidenta.
Nosaltres sols, però, no faríem res sense la col·laboració del veïnatge.
- Vostè és una persona molt activa i a més d’estar a l’associació
de veïns també fa puntes al coixí.
- Des de fa 21 anys. Vaig a Igualada a les classes de l’Associació de
Puntaires de l’Anoia i m’agrada molt treballar amb els boixets perquè
m’ajuda a desconnectar. També vaig a les trobades i ajudo a organitzar les sortides. Abans també cosia però ara ja no. Una altra de les
meves aficions és viatjar. L’important és no parar!
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AGENDA

ACTIVITATS NOVEMBRE - DESEMBRE
FESTES CULTURALS
Organitza: Regidoria de Cultura
- Inauguració de l’exposició de pintura
de Montserrat Rius, amb el títol “Com
m’inspiro a Riells”
Dia: diumenge 16 de novembre de 2014
Hora: 2/4 d’1 del migdia
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions
La mostra es podrà visitar fins al
diumenge 30 de novembre.
- Concert de violí i arpa amb
Marta Carceller i Esther Pinyol
Dia: dissabte 22 de novembre de 2014
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Teatre Jardí
ACTIVITATS DEL CAU JOVE
Organitza: Regidoria de Joventut-Cau Jove
- Taller de pizzes
Dia: dijous 20 de novembre de 2014
Hora: 6 de la tarda
Lloc: sala polivalent del Cau Jove
- Taller de torrons
Dia: dijous 11 de desembre de 2014
Hora: 6 de la tarda
Lloc: sala polivalent del Cau Jove

FA ANYS...

- Taller de clauers
Dia: dijous 13 de novembre de 2014
Hora: 6 de la tarda
Lloc: sala polivalent del Cau Jove
- Taller de postals de Nadal
Dies: del dilluns 15 al dissabte
20 de desembre de 2014
Hora: 6 de la tarda
Lloc: sala polivalent del Cau Jove
- Campionat de jocs de taula
Dies: del dilluns 17 al divendres
21 de novembre de 2014
Hora: tarda
Lloc: sala gran del Cau Jove
- Campionat de Fifa 15 Play 3
Dies: del dilluns 22 de desembre
al divendres 2 de gener de 2015
Hora: tarda
Lloc: sala gran del Cau Jove
- Festa nadalenca
Dia: divendres 19 de desembre de 2014
Hora: 6 de la tarda
Lloc: sala polivalent del Cau Jove

ALTRES ACTIVITATS
- Excursió a Sant Guim de Freixenet i
a Montfalcó murallat
Dia: dissabte 15 de novembre de 2014
Hora de sortida: 9 del matí
Lloc de sortida: Hotel Robert
Organitza: Associació per a l’Oci de la
Gent Gran
ACTIVITATS DESTACADES DEL
DESEMBRE
- XI Bingo solidari a favor de
La Marató de TV3
Dia: diumenge 14 de desembre de 2014
- Festa Social del CT la Pobla.
30è aniversari
Dia: dissabte 13 de desembre de 2014
- Festa de Nadal
Dia: dijous 18 de desembre de 2014
- XLIII Copa Nadal de Natació
Dia: dijous 25 de desembre de 2014
- XXX Pessebre Vivent
Dia: divendres 26 de desembre de 2014
- Visita del patge Faruk
Dia: dissabte 27 de desembre de 2014

Antoni Dalmau (cinquè des de l’esquerre) va presidir l’acte acadèmic del Premi Gumersind Bisbal
quan era president de la Diputació de Barcelona (1985)

