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EDITORIAL

Temps de vacances
Arriba el mes d’agost i la vida quotidiana s’atura o, si més no,
canvia de ritme. La majoria d’establiments i empreses baixen la
persiana. Es respira un ambient de relaxació, de vacances. Al nostre municipi també es fa un parèntesi en les activitats, després
d’uns mesos de molta moguda, que es van iniciar el juny i que
s’han allargat fins a final de juliol.
Les propostes festives es van obrir amb la Setmana de la Gent
Gran. A partir d’aquí, la trobada de puntaires, el fi de curs de
l’escola, de la temporada de futbol, dels cursets de natació, les
jornades dedicades al jovent, les festes als barris de les Garrigues i
de les Cases Noves i l’Anoia Folk són algunes de les activitats que
es van dur a terme. El punt àlgid va arribar amb la Festa Major,
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en què petits i grans van poder gaudir d’un ampli ventall d’actes.
Enguany també cal destacar la recuperació de la revetlla de Sant
Joan amb una gran foguera i un sopar, que es van fer en el marc
del parc de Sant Galderic.
I després del parèntesi de l’agost, al nostre municipi es recuperarà
el ritme amb les Festes Culturals. Per als mesos de setembre, octubre i novembre des de la regidoria de Cultura es prepara una programació amb activitats diverses, com el Premi Gumersind Bisbal,
l’Exposició-Fira d’Art, el concert de música al Castell de Claramunt
o el Concurs de Pintura Ràpida Infantil. Per tant, aprofitem les vacances per descansar i per tornar amb les piles carregades perquè
ens esperen uns mesos molt intensos.
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OPINIÓ

Treballar per al present i el futur de la Pobla
Aquest és el primer butlletí que surt al carrer un cop passat el període electoral i constituïts els nous ajuntaments. Per tant, aquestes primeres línies les vull dedicar a agrair, com ja he fet en altres
ocasions, la confiança que ens vau donar, novament, a mi i al meu
equip la majoria de poblatans. Personalment, és una gran satisfacció haver estat reelegit, per tercera vegada, màxim representant
del nostre municipi i un gran repte, ja que seran quatre anys que
des de l’equip de govern haurem de treballar intensament per realitzar els projectes previstos. Però estem disposats a fer-ho i en
tenim ganes.
També voldria aprofitar aquestes línies per felicitar la resta de formacions polítiques que han obtingut representació en el Consistori per als propers quatre anys. Espero que ens puguem posar
d’acord, sempre tenint en compte els diferents punts de vista, en
les actuacions d’interès general que suposin un bé per al poble i
per als nostres ciutadans.

Déu de la Llet; la continuació dels treballs per tirar endavant el
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM); la construcció
Projectes adaptats
als nous temps

d’unes pistes de pàdel; la realització de diverses fases del camí
escolar o la construcció d’una pista de skate.

Com ja he dit en més d’una ocasió, els propers quatre anys no

Només he citat alguns dels projectes que tenim en cartera i,

seran fàcils i seguiran la línia d’aquest darrer mandat. No té res

de mica en mica, ja us anirem informant de la resta. En la nos-

a veure la política local que es feia temps enrere amb la que es

tra acció de govern, i com és lògic en els temps que corren,

fa avui en dia. La reducció o desaparició de les subvencions de

les polítiques socials per ajudar les famílies i les persones amb

les administracions superiors limita l’acció dels ajuntaments. Això

pocs recursos també seran una prioritat. En aquest sentit, una

fa que s’hagi de fer una acurada gestió dels recursos municipals,

de les iniciatives que seguirem portant a terme seran els plans

com ja hem fet sempre, i que, per tant, disposem d’una economia

d’ocupació per als aturats.

sanejada que ens permet anar tirant endavant.

Com podeu veure, hi ha molta feina per fer però com us he dit al

Tot i aquestes limitacions econòmiques, des de l’equip de govern

principi de l’article des de l’equip de govern tenim moltes ganes

tenim com a objectiu fer realitat projectes que millorin la qualitat

de treballar per al present i el futur del nostre poble. Només em

de vida de la Pobla de Claramunt, sempre d’acord amb les nostres

queda desitjar-vos a tots els poblatans que gaudiu d’aquests dies

possibilitats i tocant de peus a terra. Una de les obres més imme-

de vacances i de calor i que recupereu forces per una tardor que

diates que s’executarà serà la col·locació de semàfors i passos de

ens arribarà carregada d’activitats.

vianants a l’avinguda de Catalunya per tal de millorar la seguretat
dels ciutadans. Altres actuacions que tenim previst dur a terme

BONES VACANCES!

i que es recollien en el programa electoral són: la connexió dels

Santi Broch i Miquel

aparcaments del parc de Sant Galderic i de la plaça de la Mare de

Alcalde
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CRONOLOGIA DE PLENS
Sessió extraordinària
del 27 d’abril de 2015
• Es fa el sorteig dels membres de les meses
electorals per als comicis municipals del 24
de maig de 2015.
Sessió extraordinària
del 4 de juny de 2015
• S’aprova, per unanimitat, la recuperació
d’ofici del camí de la Costa, que comunica el parc de Sant Galderic amb el barri de
l’Estació.
Sessió extraordinària
de l’11 de juny de 2015
• S’aproven, per unanimitat, les actes de la
sessió ordinària del 19 de març de 2015, de la
sessió extraordinària del 27 d’abril de 2015 i de
la sessió extraordinària del 4 de juny de 2015.
Aquest és el darrer Ple del mandat 2011-2015.
Sessió extraordinària
del 13 de juny de 2015
• En aquesta sessió es constitueix el nou
Ajuntament per al mandat 2015-2019, sorgit
de les eleccions municipals del 24 de maig. El
nou Consistori està format per sis regidors de
Convergència i Unió (CiU), tres de Participa
#volemunapoblamillor (P!), un de Junts per
la Pobla-Candidatura de Progrés (JLP-CP) i
un d’Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal (ERC-AM).
Es constitueix la mesa d’edat i després els regidors juren o prometen el càrrec. Tot seguit, es
procedeix a l’elecció de l’alcalde. Santi Broch és
reelegit per a aquest càrrec per sis vots a favor.
Sessió extraordinària
del 29 de juny de 2015
• S’aprova, per unanimitat, la periodicitat de
les sessions plenàries ordinàries que es faran
el segon dijous de cada dos mesos, no festiu,
a les 9 del vespre.
• S’aprova, amb els vots a favor de CiU, en
contra de Participa i l’abstenció de Junts per
la Pobla i ERC, l’establiment de la forma de
gestió de la tresoreria municipal mitjançant
un regidor, que serà el Josep Aloy.
• S’aprova, amb els vots a favor de CiU, en

contra de Participa i l’abstenció de Junts per
la Pobla i ERC, la constitució de la Junta de
Govern Local.
• S’aprova, per unanimitat, la constitució de
la Comissió Especial de Comptes.
• S’aprova, amb els vots a favor de CiU i
d’ERC i en contra de Participa i Junts per la
Pobla, el règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels corporatius locals.
• S’aprova, amb els vots a favor de CiU,
l’abstenció de Participa i ERC i en contra
de Junts per la Pobla, la designació de
l’alcalde, Santi Broch, com a representant
a la Mancomunitat Intermunicipal de la
Conca d’Òdena (MICOD).
• S’aprova, amb els vots a favor de CiU i
Junts per la Pobla i l’abstenció de Participa i ERC, la designació de l’alcalde, Santi
Broch, i de la regidora de Benestar Social,
Carme Vallès, com a representants a la
Mancomunitat per a l’Atenció dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l’Anoia.
• S’aprova, amb els vots a favor de CiU,
en contra de Participa i l’abstenció de
Junts per la Pobla i ERC, la designació de
l’alcalde, Santi Broch, com a representant
al Consorci per a la Gestió de la Televisió
Digital Local Pública de la Demarcació
d’Igualada.
• S’aprova, amb els vots a favor de CiU,
Participa i Junts per la Pobla i l’abstenció
d’ERC, nomenar el regidor d’Educació, Lluís
Pérez, com a representant al Consell Escolar,
i l’alcalde, Santi Broch, a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF).
• Es dóna coneixement de les resolucions
de l’Alcaldia en matèria de nomenaments:
Josep Aloy, primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Joventut i Barris; Esther
Touriñán, segona tinent d’alcalde i regidora de Cultura, Festes i Turisme; Juan Carlos Pérez, tercer tinent d’alcalde i regidor
d’Esports; Lluís Pérez, regidor d’Educació i
Comunicació, i Carme Vallès, regidora de
Sanitat i Benestar Social. Les regidories

RECULL DE NOTÍCIES
Bruna Martínez i Cristian Ramírez, de 6 i
5 anys, respectivament, van ser la pubilla i
l’hereu de la Pobla de Claramunt a la 62a
edició de FirAnoia, que es va fer del divendres 19 al diumenge 21 de juny. Aquest
darrer dia, la Bruna i el Cristian, juntament

4

L’AJUNTAMENT
INFORMA

ABRIL - JULIOL
2015

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.

d’Urbanisme, Medi Ambient i Atenció a les
Persones recauen en l’alcalde, Santi Broch.
• S’acorda, per unanimitat, deixar sobre la
taula l’aprovació provisional de la modificació del Pla Parcial del Sector Industrial Plans
d’Arau I Usos-3.
Sessió ordinària
del 16 de juliol de 2015
• S’aproven, per unanimitat, les actes de
la sessió extraordinària del 13 de juny de
2015 i de la sessió extraordinària del 29 de
juny de 2015.
• Es dóna compte de les darreres actes de la
Junta de Govern Local.
• S’aprova, amb els vots a favor de CiU i de
Participa i l’abstenció de Junts per la Pobla i
ERC, les festes locals per al 2016 que seran el
2 de febrer, amb motiu de la Fira de la Candelera, i el 4 de juliol, per la Festa Major.
• Es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia
per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de 2014.
• Es dóna compte de les resolucions que
afecten el calendari laboral i escolar de la
llar d’infants municipal Sol Solet per al curs
2015-2016.
• En l’apartat d’informes i propostes de
l’alcaldia, l’alcalde, Santi Broch, es refereix a
diverses qüestions, com els robatoris en diferents punts del municipi; la reunió de seguiment del projecte executiu del parc fluvial
de l’Anoia; les diferents activitats festives que
s’han organitzat al poble o la finalització de
les actuacions de millora del camí del Castell
de Claramunt i de l’Ateneu Gumersind Bisbal.
• En el punt de precs, preguntes i mocions,
des dels grups municipals de l’oposició es
plantegen diversos temes, com el control
de l’aforament de la piscina municipal; els
resultats de les mesures de contaminació
acústica i ambiental que es van fer per la
fàbrica de pèl·lets; que es doni compte en
el Ple dels decrets d’alcaldia o la creació
d’un reglament regulador dels mitjans de
comunicació municipals.

RECULL DE NOTÍCIES

La Festa Major compleix les expectatives
De l’1 al 6 de juliol, el nostre poble es
va omplir d’activitats amb motiu de la
Festa Major. Les intenses jornades de calor no van ser un impediment perquè els
poblatans sortíssim al carrer per viure
les diferents propostes festives. Alguns
dels actes que van tenir més afluència
de públic van ser el recital d’havaneres,
el sopar popular, l’espectacle amb el
conegut Toni Albà i el parc infantil del
dilluns.
La programació festiva, organitzada
des de la regidoria de Cultura i Festes,
es va obrir el dimecres 1 de juliol amb la
gimkana jove en què van participar 35
joves, dividits en set grups. Aquesta activitat es va organitzar des del Cau Jove
i es va comptar amb la col·laboració de
divuit voluntaris.
Hi havia vuit proves distribuïdes en diferents punts del municipi i que tenien
com a eix conductor la música i les tribus urbanes. Algunes de les proves que
hi havia eren fer un mural sobre la pau,
resoldre enigmes o cantar una cançó
dels Beatles. El grup guanyador va ser
els Amics, que van rebre com a regal
unes xancletes, una gorra i una motxilla del Cau Jove, obsequi que també van
tenir tots els participants a la gimkana,
a més d’un gelat.
Unes 300 persones van assistir a la cantada d’havaneres que va oferir el grup
Cavall Bernat, el dijous 2 de juliol a partir de les 10 del vespre a la plaça dels
Països Catalans. A la mitja part, com ja
és tradicional, hi va haver rom cremat
per a tots els assistents.
Les propostes festives del divendres 3
de juliol es van obrir amb una representació d’òpera que va anar a càrrec
del grup Taller d’Òpera. Una vuitantena de persones van assistir a aquest
espectacle que va tenir lloc a l’Ateneu
Gumersind Bisbal. Cal dir que aquest
dia el públic va poder veure les millores
que l’Ajuntament ha realitzat al local i
que han consistit en la rehabilitació dels
sanitaris, l’arranjament de les humitats
dels plafons de fusta de les parets i uns
canvis en la instal·lació elèctrica.

SOPAR I BALL, A LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS

Els actes del divendres es van tancar
amb el concert jove, que va comptar
amb l’actuació dels grups La Loca Histeria i Muntband. Un bon nombre de públic es va aplegar al parc de Sant Galderic per participar en aquesta festa, que
es va allargar fins a les 6 de la matinada.
Més de 300 persones,
al sopar popular
L’exhibició d’un pilar de quatre dels
Moixiganguers d’Igualada a la plaça de
l’Ajuntament va ser el primer acte del
dissabte 4 de juliol. Aquesta exhibició
formava part d’una marató que van fer
els Moixiganguers pels 33 municipis de
la comarca, entre el 4 i el 5 de juliol.
A la tarda es va inaugurar una col·lecció
pictòrica dels quadres dels alumnes de
l’Escola de Pintura local, que té com
a professora la poblatana Pilar Gil. La
mostra, que va inaugurar l’alcalde, Santi
Broch, es va poder visitar del 4 al 19 de
juliol i es van poder veure obres de tretze pintors.
Un cop inaugurada la mostra pictòrica, cap a quarts de vuit del vespre, des
de l’avinguda de Gumersind Bisbal es
va iniciar la cercavila amb els gegants,
els grallers i els capgrossos del poble i
els Falcons de Vallbona d’Anoia. Tot i la
xafogor, molta gent va seguir el recorregut, que es va acabar a la plaça de
l’Ajuntament.
Al sopar popular, que es va fer el dissabte al vespre a la plaça dels Països Catalans, hi havia 320 comensals. A l’hora de
les postres es van sortejar dues entra-

CANTADA D’HAVANERES AMB EL GRUP CAVALL BERNAT

des per al musical Mar i Cel, de Dagoll
Dagom, que van tocar a Jesús Zájara. El
cafè va estar amenitzat amb la música
de l’orquestra Swing Latino, que després
va oferir el ball. La festa es va acabar cap
a les 6 de la matinada amb el DJ Àlex.
El diumenge 5 de juliol a l’església de
Santa Maria es va oficiar una missa solemne. A la tarda, a la piscina municipal,
els nens van passar una bona estona
amb els inflables. I al vespre, unes 250
persones no van parar de riure amb
l’espectacle Audiència-i-real que va
portar a l’escenari l’actor i humorista
Toni Albà. Durant gairebé una hora i mitja, el personatge del rei Juan Carlos I
va fer passar una bona estona al públic.
Els actes de la Festa Major es van tancar
el dilluns 6 de juliol amb un parc infantil, a la plaça dels Països Catalans i que
va durar tot el dia. Molts infants van
gaudir dels inflables de Bob Esponja i
del tronco boles. L’activitat es va acabar
amb la festa de l’escuma, que va aplegar
un bon nombre de nens.
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Un dinar amb més de 200 persones tanca
la XVI Setmana de la Gent Gran
De l’1 al 7 de juny, el nostre municipi va
viure una nova edició de la Setmana de
la Gent Gran, que va ser la setzena. Durant aquests set dies, des de la regidoria
de Benestar Social de l’Ajuntament, amb
la col·laboració de l’Associació per a l’Oci
de la Gent Gran, es van organitzar diverses
propostes que van cloure amb un dinar
que va aplegar més de 200 persones.
L’àpat va tenir lloc a la plaça dels Països
Catalans a partir de les 2 del migdia. Al
final del dinar es va homenatjar l’àvia i
l’avi més gran del poble: Rosa Mañosas, de
102 anys, que no va poder assistir a l’acte,
i Paulino Valiente, de 98 anys, que sí que
hi va ser present. Com a obsequi se’ls va
lliurar un quadre de la pintora vinculada
a la Pobla de Claramunt Anna M. Gispert.
També es va fer un reconeixement, i com
a fet especial i a destacar per la seva singularitat, a tres àvies centenàries: Maria
Manubens, Rosa Valls i Pilar Soteras, que
no va poder ser present a l’acte. Com a
record d’aquest aniversari, van rebre la
medalla centenària de la Generalitat de
Catalunya, que els va lliurar la secretària
de Família del departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, Dolors Gordi, i una placa en nom
de l’Ajuntament, que els va donar l’alcalde,
Santi Broch, i la regidora de Benestar Social, Carme Farrés.
A més d’aquests reconeixements, es va fer
un homenatge a les poblatanes i als poblatans nascuts entre el 1933 i el 1935,
que eren quaranta, disset dels quals van
ser presents a l’acte. Com a obsequi van
rebre una peça de ceràmica en què es reprodueix l’església del municipi.
Un cop lliurats els presents, va arribar el
torn dels parlaments, que van estar marcats pel comiat de la regidora de Benestar
Social, Carme Farrés. L’alcalde, Santi Broch,
li va agrair els nou anys dedicats a la tasca
municipal, fet que també van destacar la
diputada al Parlament de Catalunya Maria
Senserrich i la secretària de Família, Dolors Gordi. En tots els discursos es va fer
esment a la importància que té la gent
gran en la societat actual com a pal de
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PARLAMENT DE L’ALCALDE DURANT EL DINAR DE GERMANOR EN HOMENATGE A LA GENT GRAN

VISITA AL SANTUARI DE QUERALT

paller de les famílies.
En l’acte també hi va ser present el president de l’Associació per a l’Oci de la Gent
Gran, Josep Herrera. La festa es va cloure
amb un ball a càrrec del duet Bartomeu i
Sheila.
Altres activitats de la Setmana
de la Gent Gran
La XVI Setmana de la Gent Gran es va obrir
el dilluns 1 de juny amb l’espectacle del
Juguem Plegats, que va reunir una bona
colla de nens i avis al parc de Sant Galderic. Els infants van poder participar en
diversos jocs i activitats, com fer trenes
al cabell, pintar la cara, estirar la corda,
menjar la poma o el joc de les cadires. La
quitxalla també va poder berenar pa amb
xocolata, un suc i se’ls va obsequiar amb
un bossa de llaminadures.
Al bingo del dimarts 2 de juny a la tarda al
Teatre Jardí, hi van participar una setantena de persones. Es van cantar cinc bingos
i després hi va haver berenar per a tots els
assistents. Aquesta activitat la va organitzar l’Associació per a l’Oci de la Gent Gran.

El dimecres 3 de juny gairebé una vuitantena de persones van anar a la sortida que
es va fer a Berga i al Santuari de Queralt,
on es va fer una visita guiada que va anar
a càrrec del capellà del temple. Al migdia
es va anar a dinar al restaurant Santa Bàrbara, a Sant Corneli, a Cercs, i l’arribada a
la Pobla va ser cap a les 7 de la tarda.
El dijous 4 de juny a la tarda a la plaça dels
Països Catalans, la regidoria de Benestar
Social i l’entitat de la gent gran van organitzar un ball, que va anar a càrrec del
músic Ramon, i un concurs, que va arribar
a la sisena edició. A la competició hi van
participar tres parelles i els guanyadors
van ser la Pepita Soteras i l’Àngel Cervelló.
Una quinzena de persones van assistir, el
divendres 5 de juny a la tarda al Teatre
Jardí, al taller “El valor dels valors”, que
va anar a càrrec del coach-sherpa Jordi
Calsina. I el dissabte 6 de juny a la tarda,
la música i els balls del grup de mariachis
Ándale va animar el nombrós públic que
es va reunir a la plaça dels Països Catalans,
abans d’anar a veure la final de la Copa
d’Europa que va guanyar el Barça.

RECULL DE NOTÍCIES

El concert amb Hotel Cochambre i Ferran Supertramp,
gran èxit de la Setmana de la Joventut
Els joves poblatans van viure, del dijous 18 al diumenge 21 de juny, la
Setmana de la Joventut, que va arribar a la tretzena edició. L’acte estrella
d’aquestes jornades i que va ser tot un
èxit de públic va ser el concert amb
Hotel Cochambre i Ferran Supertramp.
El jovent també va poder gaudir
d’altres propostes, com un campionat
de voleibol o el correbars.
La Setmana de la Joventut la va organitzar
l’entitat Barrufet Roig, amb la col·laboració
de l’Ajuntament. Les activitats es van obrir
el dijous 18 de juny a la tarda al parc de
Sant Galderic amb un campionat de voleibol 4x4, en què hi van participar catorze
equips, dividits en dues categories segons
les edats. Els guanyadors de la categoria A
van ser els Chinchito’s i els de la categoria
B, els 4G. Com a obsequi van rebre unes
bosses. El mateix dijous, el bar-restaurant
El Cau de l’Ais es va omplir de gent per
escoltar el concert que van oferir els poblatans Cristina Barquilla i Manel López.
Uns 150 joves van participar, el divendres
19 de juny al vespre, al correbars que va
comptar amb l’animació del grup Batinkat. El recorregut es va iniciar a la plaça
dels Països Catalans i va continuar pel bar

SOPAR I BINGO, A LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS

El Lokal, el bar de la piscina municipal,
l’Hotel Robert i el bar-restaurant El Cau
de l’Ais.
I a la matinada va arribar el plat fort
d’aquesta setmana i que va ser un èxit absolut: el concert amb Hotel Cochambre i
Ferran Supertramp. Des de l’organització
calculen que més de 500 persones van
gaudir d’aquest concert, que es va fer al
parc de Sant Galderic i en què hi havia
gent de totes les edats. La festa va durar
fins a les 6 de la matinada.
El dissabte 20 de juny al vespre a la plaça
dels Països Catalans es va fer un dels
actes més consolidats de les diferents
edicions d’aquesta setmana: el sopar i el
bingo. Hi van assistir unes 140 persones i

l’àpat va consistir en un pica-pica, paella,
coca, cafè i gotes.
Després del sopar es va fer el bingo. Els
regals de les línies i els bingos els van
cedir empreses i establiments locals i la
mateixa entitat organitzadora. Es van recaptar 350 € que es destinaran al col·legi
per a la compra de material escolar per
a famílies amb pocs recursos. La nit del
dissabte es va tancar amb una discomòbil
a càrrec dels DJ Àlex i Zipi&Zape.
La tretzena Setmana de la Joventut es va
acabar el diumenge 21 de juny al camp
municipal del Pas Blau amb un partit de
futbol entre solters i casats. L’equip guanyador del matx van ser els casats per 6
gols a 2.

L’Anoia Folk celebra el vintè aniversari del festival en el
marc privilegiat del Castell de Claramunt
L’Anoia Folk va celebrar enguany el vintè aniversari. El festival de música d’arrel
tradicional va tenir lloc el dissabte 18 de
juliol en el marc privilegiat del Castell de
Claramunt i va aplegar al voltant d’unes
tres-centes persones de totes les edats. En
aquesta vintena edició es va comptar amb
les actuacions de Noè Rivas, Quart Primera i Halldor Mar.
El primer en pujar a l’escenari, cap a 2/4 de 9
del vespre, va ser Noè Rivas, que va fer ballar
petits i grans i que va repassar èxits de tota la
vida que havia cantat amb Els cinc dits d’una
mà, on hi cantava el Xesco Boix.
Tot seguit, el cantant de Quart Primera,

Pere Jou, es va posar el públic a la butxaca
amb la seva gran veu i les espectaculars
modulacions tonals. Jou va fer un repàs als
principals temes de Neurones a la punta
d’un iceberg. Al final d’aquesta actuació,
els organitzadors del festival i la regidora
de Cultura de l’Ajuntament, Esther Touriñán, van bufar les 20 espelmes en una ensaïmada de noranta centímetres, obsequi
de la pastisseria Jordi, que es va sortejar
entre els assistents. Després es va repartir
coca i cava per a tots els assistents.
El darrer a pujar a l’escenari va ser Halldor
Mar, que va sorprendre el públic amb les
versions de la nova cançó en anglès amb

Associació Cultural La Llobreia

MOMENT EN QUÈ ES VAN BUFAR LES ESPELMES DEL
VINTÈ ANIVERSARI

melodies tan conegudes com Porcelane
girl de Pau Riba. El festival Anoia Folk el va
organitzar l’Associació Cultural la Llobreia
amb la col·laboració de l’Ajuntament i de
diverses empreses i establiments del municipi i de la comarca.
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El sopar popular i la paella, èxit de la festa
al barri de les Garrigues

SOPAR DEL DISSABTE, QUE VA APLEGAR MÉS DE 350 PERSONES

Des del divendres 10 i fins al diumenge
12 de juliol el barri de les Garrigues va
estar de festa. Durant aquests tres dies,
des de l’associació de veïns es va organitzar una sèrie de propostes festives per a
petits i grans que es van fer al voltant del
parc infantil del carrer de Girona. El sopar
popular del dissabte a la nit i la paella del
diumenge al migdia van ser dos dels actes que van aplegar més gent.
Les activitats es van obrir el divendres
al vespre amb un sopar popular, en què
van participar unes 200 persones i en
què cada comensal es portava el menjar de casa. Tot seguit, els assistents van

poder ballar amb els ritmes de Fernando
de Màxim.
El dissabte al matí, una bona colla de nens
i nenes van passar una bona estona amb
els inflables, el toro mecànic i la festa de
l’escuma. A la tarda es va disputar el torneig de petanca, que va arribar a la vuitena
edició, en què van participar entre set i vuit
parelles en cada una de les tres categories:
infantil, femenina i masculina. La final es va
jugar el diumenge al matí.
I la nit del dissabte hi va haver un dels
plats forts de la festa: el sopar popular,
que va reunir 351 persones i que va consistir en pa amb botifarra, formatge i un

refresc. Després del sopar es va sortejar
un pernil i la jornada festiva es va acabar
amb un ball a càrrec del duet Bartomeu
i Sheila.
El diumenge al matí es va jugar un torneig de futbol, que va arribar a la vuitena
edició, i la final del campionat de petanca. Les parelles guanyadores d’aquest
campionat van ser: en categoria infantil,
Erika Cervera i Óscar Zajara, Ivan Rodríguez i Raúl Carmona i Ivet Maturana i
Ariadna Cervera; en categoria femenina,
Isabel Bernal i Dulce Estévez, Loli Montaño i Virginia Estévez i Ainoa
Maturana i Carla Guillen, i en categoria
masculina, Joaquin Martín i Juan Olmo,
Óscar Ortiz i Marcos Ibarra i Gregorio Arjona i José Ramon López. Els guanyadors
van rebre com a obsequi uns lots amb
diferents productes d’alimentació.
El diumenge al migdia, més d’un centenar de persones van assistir a la paella
popular. La festa, que va comptar amb el
suport de l’Ajuntament, es va cloure amb
un bingo. En alguns dels actes hi van ser
presents regidors del Consistori.

Més de 160 persones assisteixen al sopar
de les Cases Noves

EL SOPAR ES VA FER AL CARRER DE PARE ANTON SOTERAS

El sopar del barri de les Cases Noves,
el dissabte 25 de juliol, va aplegar 167
persones. Aquesta festa, que organitza
l’associació de veïns amb motiu de la re-
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vetlla de Sant Jaume, va arribar a la vinti-tresena edició. L’activitat va comptar
amb la col·laboració de l’Ajuntament.
El carrer de Pare Anton Soteras estava
decorat amb tires de banderetes de colors. Cap a 2/4 de 10 del vespre les taules
ja estaven parades per començar a sopar. El menú va consistir en pebrots del
piquillo farcits de bacallà amb salsa de
marisc i saltejat de verdures o entremès
d’aperitius al plat, de primer, espatlla de
xai al forn amb bolets o suprema de lluç
amb salsa de gambes i juliana de verdures gratinats amb formatge de cabra, de
segon. De postres hi va haver pastís de
poma amb salsa de toffee i nata i després
cafè i licors a més de pa, vi, aigua i cava.

Després de l’àpat va començar a sonar la
música del duet Ostres Ostres. 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 48 obsequis, entre els quals hi havia ampolles
de vi, pernils, rotllos de paper higiènic o
un televisor. Després es va repartir coca,
cava i moscatell.
A continuació, van sonar de nou els ritmes
dels Ostres Ostres i la gresca es va acabar
cap a les 2 de la matinada. Enguany també
es va fer una menció especial a Rosa Valls,
àvia centenària que viu al barri. La festa va
comptar amb l’assistència de diversos regidors del Consistori.

RECULL DE NOTÍCIES

XV Trobada de Puntaires i exposició de manualitats i
puntes al coixí
El segon cap de setmana de juny, el nostre municipi va acollir la inauguració
de la mostra de manualitats i puntes al
coixí i la Trobada de Puntaires, que va
arribar a la quinzena edició. La col·lecció
la va inaugurar l’alcalde, Santi Broch, el
dissabte 13 de juny a la tarda a la Sala
Municipal d’Exposicions. A la Trobada de
Puntaires, que es va fer el diumenge 14
de juny al matí al nucli antic, hi van participar un centenar de puntaires.
La mostra de peces artesanals, que va
organitzar la regidoria de Cultura, es va
poder visitar fins al 28 de juny. Les creacions de les vint-i-dues alumnes de les
classes de puntes al coixí que es van poder veure eren quadres, un joc de taula,

una cortina, mocadors, polseres, entre
d’altres treballs. Les onze dones de les
classes de manualitats van mostrar fofuchas, plates, caixetes, teules pintades,
figures, entre d’altres objectes.
En la Trobada de Puntaires d’enguany hi
van participar una quinzena d’entitats
procedents de diferents localitats catalanes, com Terrassa, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, la Llacuna,
Òdena o Igualada. Al migdia es va fer un
sorteig de regals, entre els quals hi havia
pernils, ampolles de cava o una cistella de
fruita. També es va sortejar entre les puntaires, i amb motiu d’aquest quinzè aniversari, un coixí que li va tocar a Rosario
Beltran, de Barcelona. Aquest obsequi va

ser cedit per l’Ajuntament.
Després del sorteig, l’alcalde, Santi Broch,
va donar la benvinguda al municipi a totes
les puntaires i les va animar a participar en
la trobada de l’any vinent. A continuació,
es va obsequiar la puntaire més jove de la
trobada, que va ser Júlia Lozano, de Puntaires de l’Anoia, de 10 anys, i la puntaire
de més edat de fora i de la Pobla, que van
ser Rosa Borràs, de 85 anys, de les Puntaires d’Horta (Barcelona), i Rosa Valls,
de 86 anys, respectivament. El lliurament
dels obsequis va anar a càrrec de l’alcalde
i de diversos regidors de l’Ajuntament. La
trobada la van organitzar l’Associació de
Puntaires del municipi i la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament.

Els alumnes de l’escola Maria Borés s’acomiaden
del curs 2014-2015
Els estudiants de l’escola Maria Borés
van acomiadar, el dissabte 13 de juny, el
curs 2014-2015 amb una festa que va ser
molt participada. Durant la tarda i la nit,
es van fer diverses activitats organitzades
des del centre i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), amb el suport de
l’Ajuntament.
Cap a les 7 de la tarda van pujar a
l’escenari, ubicat al pati del col·legi, que
estava ple de pares i familiars, els alumnes
que van representar diferents muntatges,
en què es va combinar música, dansa, teatre i mímica. Després de cada actuació, els
alumnes van rebre un obsequi per part
de l’AMPA. També es van lliurar les orles
als estudiants de sisè que el curs vinent

ja no aniran al centre poblatà. Tot seguit,
l’AMPA va sortejar una sèrie de regals, que
van comptar amb la col·laboració de diversos establiments del municipi.
Cap a 2/4 de 9 del vespre, unes 400 persones van participar al sopar de sarró o
agermanament, que ja fa uns anys que
s’organitza i que vol dir que cadascú es

porta el que vol menjar. Durant l’àpat, hi
va haver inflables i karaoke per a la quitxalla i l’AMPA els va obsequiar amb un gelat.
A les 11 de la nit es va fer un flashmob
de la cançó Bills de LunchMoney Lewis. La
festa es va acabar amb una discomòbil. Es
va oferir el servei de bar a la piscina municipal.
A més d’aquesta festa, l’últim dia de classe, el divendres 19 de juny, els alumnes
van participar en la festa de l’escuma i de
l’aigua. Els nens van fer diverses activitats,
com un taller de globoflexia, un circuit de
balanz bikes o jugar en uns inflables. Al
llarg del matí, la quitxalla va gaudir d’un
bany d’escuma i va rebre com a obsequi
de comiat un gelat.

Entre els mesos d’abril i maig la Sala
Municipal d’Exposicions va acollir dues
col·leccions: una de Josep M. Rosich i Àngels Cuerva, del 12 al 26 d’abril, i una altra
de Mariàngels Gual, del 3 al 17 de maig.
L’exposició de Rosich i Cuerva portava
per títol “Nexe: cercant una emoció”. A
través de tècniques mixtes, que combin-

aven diferents textures, formes i colors, els
quadres de Rosich eren de línies senzilles
i marcats per l’originalitat. Cuerva va utilitzar el collage en les seves creacions, en
què apareixia un fil que servia per cosir,
unir i teixir històries i que utilitzava per
jugar amb la ironia, l’humor i la metàfora.
Amb el títol de “Finestres”, Mariàngels

Gual va presentar una mostra que tenia com a punt de partida i d’inspiració
les flors d’una peça de seda que
s’entrellaçaven amb la ploma, la tempera i el collage de pintura. Va ser una
exposició que transmetia delicadesa,
tranquil·litat i marcada per un toc de
feminitat i frescor.

UN MOMENT DE LA REPRESENTACIÓ DELS ALUMNES
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L’Aplec de l’1 de maig omple de gent, un any més,
el Castell de Claramunt
L’Aplec de l’1 de maig va omplir de gent,
un any més, el Castell de Claramunt. Al
llarg del matí, un gran nombre de persones van pujar a peu fins a la fortalesa
per participar en les diferents activitats
lúdiques i religioses que es van organitzar des de la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament.
Des de primera hora del matí, els més
matiners van enfilar el camí cap a la fortalesa. Allà membres de l’entitat Barrufet Roig van començar a sucar pa amb
tomàquet per preparar els entrepans. En
van vendre uns 200. A dalt la fortalesa
ja se sentia la música del grup Plou i Fa
Sol i qui ho volia podia fer pràctiques
de tir amb arc, que van anar a càrrec

ENLAIRADA DE GLOBUS BLANCS A FAVOR DE LA PAU

d’Ad·Domini·Latere.
A les 10 del matí, el mossèn del poble,
Miquel Guillén, va fer la tradicional benedicció del terme i, a continuació, va
oficiar una missa a la capella de Santa

Margarida. A 2/4 de 12 del matí, i com
ja s’ha convertit en una tradició, es
van enlairar 300 globus blancs a favor
de la Pau amb la música de l’Himne de
l’Alegria de fons. Mitja hora més tard,
a la plaça del castell, van començar a
sonar els primers compassos de les sardanes que va oferir la Cobla Ciutat de
Manresa.
A més de totes aquestes activitats, a la
Sala Gran, es va poder veure, fins al 14
de juny, una exposició de pintura de Jordi Sanahuja. Les obres que va exposar
Sanahuja tenien un fil conductor reivindicatiu: la lluita del poble català, que
fa 300 anys que dura, per aconseguir la
llibertat.

La Pobla viu la diada de Sant Jordi

10

El nostre municipi va viure, el 22 i el 23
d’abril, la diada de Sant Jordi amb diverses activitats. L’Hora del Conte, la venda
de llibres i roses, un taller de titelles o
una ballada de sardanes són algunes de
les propostes que es van organitzar.
Una setantena de persones van assistir
a la sessió de l’Hora del Conte que es va
fer, el dimecres 22 d’abril a la tarda, a
la biblioteca municipal mossèn Cinto
Verdaguer i que es va organitzar des de
la regidoria de Cultura. La quitxalla va
escoltar amb atenció els relats que va
explicar Jordi Hervàs, extrets del llibre
de Gianni Rodari Contes per telèfon.
El dia de Sant Jordi, des del matí i fins
a la tarda, a la plaça de l’Ajuntament hi
havia una parada de llibres i roses. La

venda va anar a càrrec de l’ Associació
Cultural Barrufet Roig. En aquesta mateixa plaça, a la tarda, una quarantena
d’infants van participar en el taller de
titelles de Sant Jordi, que va anar a càrrec del Cau Jove. També es va fer una

Un bon nombre de poblatans van gaudir
de la revetlla de Sant Joan, que va organitzar, el dimarts 23 de juny, la Llobreia
amb la col·laboració de l’Ajuntament. La
festa, que es va fer a partir de les 9 del
vespre al parc de Sant Galderic, va consistir en l’arribada de la Flama del Canigó

des d’Igualada, la lectura d’un manifest,
un sopar de carmanyola i l’encesa d’una
gran foguera, una activitat que es va recuperar al nostre municipi després d’uns
anys. Feia goig veure el parc decorat amb
llums i banderetes de colors, a l’estil de les
revetlles de tota la vida.
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BALLADA DE SARDANES, A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

ballada de sardanes, que va organitzar
l’Associació per a l’Oci de la Gent Gran,
i al Teatre Jardí es va poder veure una
exposició de fotografies de les activitats
organitzades per aquesta entitat entre
el 2014 i el 2015.
A l’escola Maria Borés els alumnes van
participar en diverses activitats, com
una marató de lectura en veu alta,
la representació d’una obra de teatre
en anglès o la col·locació d’una parada de llibres, roses i dracs que havien
elaborat els mateixos nens. A la llar
d’infants municipal Sol Solet les educadores van explicar als més menuts
la llegenda de Sant Jordi i van fer una
rosa. També van rebre com a obsequi
un conte.

RECULL DE NOTÍCIES

Nova temporada de la piscina municipal amb ampliació de
l’horari d’obertura
La piscina municipal va obrir la nova temporada el diumenge 14 de juny i tancarà
el diumenge 13 de setembre. Enguany la
principal novetat és l’ampliació d’una hora
en l’horari d’obertura, que és de les 11 del
matí a les 8 del vespre (abans es tancava a les 7 de la tarda). Aquest nou horari
respon a la petició que havien fet diversos
usuaris de l’equipament.
A final de juliol s’havien fet 347 carnets de
temporada. Els abonaments 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 cal que acreditin aquesta condició

en el moment de fer l’abonament.
També es poden treure abonaments de
10 entrades. Els nens 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. Els
abonaments es poden fer a les oficines
municipals, de dilluns a divendres, de les 8
del matí a les 3 del migdia.
Una setantena de nens,
als cursets de natació
Del 29 de juny al 24 de juliol, 71 nens i
nenes, a partir dels 3 anys, van participar

als cursets de natació, organitzats per la
regidoria d’Esports de l’Ajuntament. A
més dels infants, també s’hi van inscriure cinc adults.
El darrer dia d’aquesta activitat va
tenir lloc la final en què els alumnes van fer diverses piscines per demostrar què havien après. Després
l’alcalde, Santi Broch, i el regidor
d’Esports, Juan Carlos Pérez, van
lliurar els diplomes i les medalles als
joves nedadors, que els van obsequiar amb una bossa de llaminadures i un gelat. Enguany els monitors
van ser: Marc Tolosa, Gerard Gual,
Jennifer Delgado i Eli Márquez.

Més d’un centenar de nens participen en una nova edició
de l’escola d’estiu
La regidoria d’Infància i Joventut de
l’Ajuntament va organitzar, del 29 de juny
al 31 de juliol, una nova edició de l’escola
d’estiu. Hi han participat 107 nens, d’entre
3 i 12 anys, i s’ha comptat amb 13 monitors.
Durant aquestes jornades, la quitxalla
ha participat en diferents propostes que
tenien com a eix d’animació el món i es
dividien en quatre tipologies: esports;

manualitats; jocs, cançons i danses, i
descoberta de l’entorn i experimentació. Cada setmana es donava a conèixer
un continent i, per tant, les activitats es
feien relacionades amb aquesta temàtica.
Els dilluns, els dimecres i els divendres, els
infants anaven a la piscina.
El casal d’estiu es feia a l’escola Maria Borés, de les 9 del matí a la 1 del migdia. Les
propostes per als infants es reprendran del

31 d’agost al 10 de setembre.
Del 30 de març al 2 d’abril també es va
portar a terme una nova edició del Juga
a la Primavera. Hi van participar una quarantena de nens, d’entre 3 i 11 anys, que
van participar en diferents activitats, com
jocs de cucanya, tallers de manualitats,
sortides als parcs i equipaments municipals i aprendre cançons i danses. L’últim
dia els infants es van menjar la mona.

Visita del president Artur Mas a l’empresa Terranova Papers
El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va visitar, el divendres 26 de
juny, Terranova Papers, la nova fàbrica del
Grup Miquel y Costas al nostre municipi.
Mas va estar acompanyat per l’alcalde,
Santi Broch; el delegat del Govern a la Catalunya Central, Juli Gendrau, i el president
del grup Miquel y Costas, Jordi Mercader.
Durant la visita, el cap de l’Executiu va
inaugurar una màquina de tela inclinada
especialitzada en la fabricació de papers
especials. Miquel y Costas ha invertit 45
milions d’euros en aquesta nova planta,
que és la cinquena del grup a Catalunya i la

vuitena al món, dedicada a l’elaboració de
papers per a la indústria alimentària i per al
sector de l’automoció.
En el torn de parlaments, l’alcalde, Santi
Broch, va afirmar que “és d’elogiar que
un grup empresarial com aquest pugui i faci una inversió tan gran en una
població i que la repercussió sigui tan
important”. Broch va dir que el paper de
l’administració ha de ser “allargar la mà i
ajudar a fer empresa, sempre dins de la
legalitat vigent, però sense oblidar que
un país sense empreses és un país sense feina i sinó hi ha feina no hi ha país”.

UN DELS MOMENTS DE LA VISITA DEL PRESIDENT ARTUR MAS
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Santi Broch, reelegit
alcalde per tercera vegada
EL NOU CONSISTORI
ES VA CONSTITUIR EL 13 DE JUNY

Santi Broch i el seu equip van revalidar, per tercer cop consecutiu,
en les eleccions municipals del diumenge 24 de maig, la majoria
absoluta aconseguida el 2007. La candidatura de Convergència i
Unió (CiU) va obtenir 506 vots (44,98 %).
La segona formació més votada, i que es presentava per primera
vegada en uns comicis, va ser l’agrupació d’electors Participa #volemunapoblamillor (P!), que va aconseguir 285 vots (25,33 %). En
tercer lloc, va quedar Junts per la Pobla-Candidatura de Progrés
(JLP-CP), amb 153 vots (13,60%) i en quart lloc, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), amb 145 vots
(12,89 %). El PP va aconseguir 18 vots (1,60%).
En aquests comicis cal destacar l’elevada participació. D’un cens
de 1.655 electors van anar a votar 1.138 poblatans, un 68,31 %.
De vots nuls se’n van comptabilitzar 13 i en blanc, 18.
Broch reivindica “l’esforç i el treball” en el discurs
d’investidura com a alcalde
El dissabte 13 de juny al migdia va tenir lloc el Ple de constitució del nou Ajuntament. El Consistori per al mandat 2015-2019
està format per sis regidors de CiU, tres de P!, un de JLP-CP i
un d’ERC-AM.
Per a la constitució del nou Ajuntament es va formar la mesa
d’edat, que va estar formada pel regidor de més edat, Frederic
Marí, i pel més jove, Berta Pons. Un cop constituïda la mesa, els
nous regidors van jurar o prometre el càrrec. Després es va procedir a l’elecció de l’alcalde. Santi Broch va sortir escollit per sis
vots a favor.
Durant el discurs d’investidura, el reelegit alcalde va reivindicar
“l’esforç i el treball per tirar endavant els grans reptes que
tenim al davant”. Broch va assegurar que el proper mandat
“seran temps difícils, com els darrers quatre anys, i caldrà
molt d’esforç per tirar endavant els projectes de futur. Els
problemes de finançament i l’endeutament general així ho
confirmen”. Santi Broch va recordar que en els darrers anys des
de l’equip de govern de Convergència i Unió “ja s’ha treballat
per optimitzar els recursos i se n’ha fet una bona gestió. Els
resultats són evidents i caldrà seguir treballant en la mateixa
línia”.
Respecte els propers quatre anys, el reelegit alcalde va afirmar que
“tenim molts compromisos, que esperem poder-los assumir,
tenint en compte la situació econòmica i el context actual.
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Nosaltres hi posarem tot l’esforç i el treball”. Broch també es
va referir a l’oposició i els va demanar que facin “una oposició
constructiva, ja que hi haurà molts temes d’interès general
que caldrà aprovar per unanimitat i d’altres, que s’hauran de
debatre però sempre amb seriositat, responsabilitat i lleialtat
cap a la institució”.
Abans del discurs de Santi Broch, van intervenir els tres regidors
de la resta de formacions polítiques. El primer va ser Albert Duran,
d’ERC, que va agrair la confiança rebuda pels poblatans en els comicis municipals i va expressar la seva disposició a portar a terme
un “treball responsable i amb sentit de poble”. Un cop finalitzada la seva intervenció, el regidor d’Esquerra va comentar que el
discurs que havia llegit era el mateix que havia fet el regidor Josep
Aguilera el 2003, adaptat, perquè considerem “que les coses no
han evolucionat massa en 12 anys a la Pobla de Claramunt”.
A continuació, va prendre la paraula Frederic Marí, de Junts per
la Pobla, que va atacar la persona de Santi Broch com a alcalde i
va assegurar que “vostè s’embolica amb bones paraules i les
paraules són pura propaganda que els fets s’encarreguen de
desmentir”. Marí va dir que no podia donar un vot de confiança

EL REPORTATGE
a Broch i que des de Junts per la Pobla es treballarà pel bé del
municipi.
El darrer en prendre la paraula va ser Antoni Mabras, de Participa, que va agrair la confiança dels poblatans que els van votar i
que han cregut en el seu projecte. Mabras va dir que l’agrupació
d’electors no està “lligada a cap partit i treballarem amb
transparència i rigor. Entre tots farem una Pobla millor”.
Distribució del cartipàs municipal i retribucions i
indemnitzacions dels corporatius locals
El primer Ple del nou mandat, el 29 de juny, es va donar a conèixer
la distribució del cartipàs municipal (veure requadre). També es va
aprovar el règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels
corporatius locals.
L’alcalde percebrà una retribució bruta anual de 26.936 €, que és
el mateix que cobrava fins ara, en catorze pagues, i amb una dedicació del 75 per cent de la jornada. I els regidors delegats cobraran
9.100 € bruts anuals, en catorze pagues, i amb una dedicació del
25 per cent de la jornada.
Per a la resta de regidors sense delegacions s’estableix 160 € per
assistències als Plens, Comissions Especials de Comptes i altres
comissions no resolutòries que es puguin constituir. Pel que fa
a les indemnitzacions dels grups polítics municipals, es pagaran
5 € mensuals com a component fix i 25 € mensuals per a cada
regidors electe.
Respecte aquesta qüestió, Albert Duran, d’ERC, va afirmar que
voldria que en aquest mandat “canviés” la imatge d’estar al govern i que fos “comprovable la dedicació de l’alcalde i dels regidors”. Duran també va explicar que els diners que percebi com
a regidor els invertirà “en la Pobla, en ajudes a les entitats o a
les festes, i els del grup municipal es destinaran a la secció
local del partit”. Santi Broch va respondre que és “molt difícil
de valorar les hores que es dediquen i moltes vegades no es

veu la feina que es fa i que hi ha al darrere”.
Tot seguit, va intervenir el regidor de Junts per la Pobla, Frederic
Marí, que va criticar, com va fer en el Ple de constitució del nou
ajuntament, la figura de l’alcalde: “la poca dedicació (del Sr.
Broch) no deixa temps per aprofundir i analitzar els temes
i l’Ajuntament funciona per pura inèrcia. No podem votar a
favor quan sabem que l’alcalde no complirà amb la dedicació
compromesa”. Santi Broch va contestar el representant de Junts
per la Pobla i va dir que “vostè assegura coses que no pot comprovar. Si no haguéssim fet una bona gestió, els poblatans
no ens haurien tornat a donar la majoria absoluta”. “La dedicació de l’alcalde i dels regidors és la que ha de ser i complim
amb escreix”, va afegir.
En darrer lloc va parlar Antoni Mabras, de Participa, que va
afirmar que “mai direm que l’alcalde i els regidors no han
de tenir retribucions però trobem que els sous són exagerats i poc ètics perquè superen quatre vegades el salari mínim interprofessional”. Mabras també va afegir que
l’agrupació d’electors destinarà els diners que cobri per cada
regidor i sessió a organitzar activitats per al poble. Broch va
comentar que “el que és una falta d’ètica és el salari mínim
interprofessional que hi ha establert. Cobrem el mateix
que el mandat anterior i fem una bona gestió dels recursos. El que féu vosaltres és populisme”.
Tot seguit, va intervenir el primer tinent d’alcalde, Josep Aloy, que
va assegurar que “molta gent es pensa que els regidors només
venim els dimarts al vespre a les juntes de govern i als plens
i no fem res més. S’ha de pensar que hi dediquem moltes
hores i el sou que tenim creiem que és el que és just per la
feina i responsabilitat que comporta el càrrec. Vosaltres des
de l’oposició sempre ho criticareu, com és normal”. El punt es
va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC i en contra de Participa i Junts per la Pobla.

DISTRIBUCIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL

SANTI BROCH i MIQUEL
Alcalde, regidor d'Urbanisme,
Medi Ambient i Atenció a les Persones

JOSEP ALOY i COROMINAS
Primer Tinent d'Alcalde i
regidor d'Hisenda, Joventut i Barris

ESTHER TOURIÑÁN i MORIST
Segona Tinenta d'Alcalde i
regidora de Cultura, Festes i Turisme

JUAN CARLOS PÉREZ i ALONSO
Tercer Tinent d'Alcalde i
regidor d'Esports

LLUÍS PÉREZ i MAÑOSAS
Regidor d'Educació i
Comunicació

CARME VALLÈS i AMATLLERT
Regidora de Sanitat i
Benestar Social
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Actuació de millora al camí d’accés al Castell de Claramunt

S’HA CIMENTAT EL VIAL DE SERVEI PER FACILITAR
L’ACCÉS DE VEHICLES

Entre els mesos de juny i juliol,
l’Ajuntament ha realitzat diverses obres
de millora al camí d’accés al Castell de
Claramunt. Aquesta obra ja s’ha pogut
veure el dissabte 18 de juliol coincidint
amb el festival Anoia Folk. L’actuació l’ha
realitzat l’empresa local Construccions
Isari 2000, SL, amb un pressupost de
44.483,74 €, subvencionats per la Dipu-

tació de Barcelona.
La intervenció ha consistit a cimentar el vial
de servei, que era de terra, per així facilitar
l’accés de vehicles quan s’organitzen activitats a la fortalesa. També s’ha acabat de fer
l’empedrat del camí principal i s’ha col·locat
una barana de protecció. La redacció del
projecte ha anat a càrrec de l’arquitecte
Òscar Bernat.

Millores a l’Ateneu Gumersind Bisbal

ELS SANITARIS DE L’ATENEU, UN COP REALITZADES LES OBRES

L’Ajuntament ha realitzat, entre els mesos de maig i
juny, obres de millora al local de l’Ateneu Gumersind
Bisbal. Aquesta actuació ha comptat amb una subvenció de 49.068,75 euros de la Diputació de Barcelona.
Les millores han consistit en la rehabilitació dels sanitaris, l’arranjament de les humitats dels plafons de
fusta de les parets i uns canvis en la instal·lació elèctrica. L’obra l’ha executat l’empresa local Construccions
Munta, SL.

Visita del diputat Marc Castells a diverses obres
El diputat d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge de la Diputació de Barcelona,
Marc Castells, acompanyat de l’alcalde,
Santi Broch, van visitar, el mes d’abril,
diverses actuacions realitzades al municipi i que comptaven amb finançament
de l’ens provincial. En concret, van anar
a veure les dues passarel·les sobre el riu
Anoia, l’espai lúdic i de salut per a la gent
gran i el parc infantil del Xaró.
Les passarel·les han estat finançades per la
Diputació amb un import de 228.679,19 €.
Són dues estructures de 40 metres de llargada, 2,30 metres d’amplada i 3,20 metres
d’alçada i estan col·locades sobre uns fonaments amb micropilotatge.
Una d’aquestes passarel·les està situada
al mateix lloc on hi havia la palanca que
connectava el pàrquing de Sant Galderic
amb el barri de l’Estació, i l’altra, a l’alçada
del camp de futbol del Pas Blau i uneix
el carrer dels Arbres del Papa amb la ca-

14

L’AJUNTAMENT
INFORMA

ABRIL - JULIOL
2015

EL DIPUTAT I L’ALCALDE, A LA PASSAREL·LA SITUADA A
L’ALÇADA DEL CAMP DE FUTBOL

rretera de la Rata. L’obra la van executar
les empreses Construccions Munta, SL i
Can Galan Construccions Immobiliàries.
Les estructures de ferro les va realitzar

Talferco. L’arquitecte del projecte va ser
Francisco Manuel Sánchez.
L’espai lúdic i de salut per a la gent gran
està situat al costat del camp de futbol
del Pas Blau. Hi ha diversos aparells per a
la realització d’exercicis, que estan explicats en uns plafons. Aquest equipament
està destinat, sobretot, per a la gent
gran, però és obert a tothom. L’actuació
va suposar un inversió de 10.104,71€, finançats per la Diputació.
El parc infantil del Xaró està ubicat a
l’avinguda del Corral de la Farga i és una
petició dels veïns del barri. L’equipament
disposa d’un castell, gronxadors, un rocòdrom en forma d’elefant i un giratori. També hi ha uns bancs, una paperera, tanques
de fusta i il·luminació. L’obra va suposar
una inversió d’uns 100.000 €, que incloïen
l’adequació de l’espai i els jocs per a la quitxalla. Es va comptar amb una subvenció de
40.000 € de l’ens provincial.

RECULL DE NOTÍCIES

Obert el camí públic que comunica el pàrquing de
Sant Galderic i el barri de l’Estació
El divendres 5 de juny l’empresari Joan
Romaní va obrir el camí públic que comunica el pàrquing de Sant Galderic
amb el barri de l’Estació, conegut com
a camí de la Costa, i que havia tancat a
principi de maig. L’obertura es va produir després del Ple extraordinari del
dijous 4 de juny en què es va acordar,
per unanimitat, la recuperació d’ofici
d’aquest pas.
Els fets es remunten a la construcció
de la passarel·la sobre el riu Anoia
per part de l’Ajuntament, on hi havia
un pas de formigó que ja comunicava el pàrquing de Sant Galderic amb
el barri de l’Estació. Entre el 4 i 5 de
maig l’empresari Joan Romaní, sense
disposar de cap permís municipal, va
instal·lar una tanca metàl·lica. El mateix
dia 5 es van intentar paralitzar aquestes obres per part de l’Ajuntament, amb
la presència dels Mossos d’Esquadra,
però ja estaven gairebé finalitzades.
El 8 de maig el grup municipal Socialista va sol·licitar la convocatòria
d’una sessió plenària extraordinària
per tractar el tema, que l’equip de
govern va convocar per al 4 de juny,
un cop passat el període electoral. El
cap de setmana del 16 i 17 de maig
persones alienes a l’Ajuntament van
arrancar la tanca. Entre el 18 i el 19
de maig l’Ajuntament va reiniciar les
obres d’acabament de la passarel·la,

que es va obrir el 22 de maig.
Tot i l’obertura de la passarel·la,
l’empresa va continuar impedint el pas
pel camí amb la col·locació d’una nova
tanca, un contenidor i una peça de formigó. El mateix dia 22 l’empresa Renerbio va sol·licitar permís d’obres per
col·locar la tanca, tot i que ja estava
construïda. La petició es va desestimar
en la Junta de Govern del 2 de juny.
Paral·lelament a aquest procediment,
el 20 de maig Renerbio va rebre de part
de l’Ajuntament una notificació en què
se li atorgava un període d’audiència
de deu dies dins de l’expedient obert de
recuperació del camí, tràmit legal sense el qual es podria produir la nul·litat
de tots els tràmits que es fessin. El 29
de maig Renerbio va presentar una sèrie d’al·legacions.

A FINAL DE MAIG,
CENTENARS DE POBLATANS
ES VAN CONCENTRAR PER
RECUPERAR EL CAMÍ

El 31 de maig es va convocar, per iniciativa popular, una concentració
per recuperar el camí. Centenars de
poblatans es van reunir a la plaça de
l’Ajuntament i van anar a treure els
obstacles que impedien la circulació

pel pas. L’1 de juny l’administració local
va convocar el Ple extraordinari per a la
recuperació del camí.
Un camí que sempre
ha estat del poble
A la sessió del 4 del juny hi van assistir
molts poblatans, indignats amb el tancament d’aquest pas per part de l’empresari
Joan Romaní i que van expressar que “ha
estat un camí que sempre ha estat del
poble”. Un cop votat el punt de la recuperació del camí, l’alcalde, Santi Broch, va
donar la paraula al públic.
Entre els assistents hi havia l’empresari
Joan Romaní que va demanar la paraula. Romaní va explicar que havia tancat
el pas com a mesura de seguretat per
als veïns i que l’Ajuntament es va comprometre a fer un projecte per arranjar
el camí i no l’havia fet. Les paraules de
l’empresari van crispar el públic que, en
tot moment, va afirmar que el pas fa
molts anys que l’utilitzen els poblatans i
que ell no és ningú per tancar-lo. Romaní va dir que estan oberts a buscar solucions i alternatives.
L’alcalde va reiterar que l’empresa “no
pot impedir el pas dels veïns per un
camí de tota la vida”. Santi Broch va
assumir el compromís de tirar endavant
l’estudi d’arranjament del camí però que
no s’ha pogut fer perquè el pas estava
tancat. Ara, un cop obert, l’Ajuntament ja
està treballant en aquest projecte.

Subvenció de la Diputació per a la realització del camí escolar
La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 25.000 € a
l’Ajuntament per a la realització d’una
primera fase del camí escolar. El projecte
té com a objectiu promoure i facilitar que
els infants vagin a l’escola a peu o amb
bicicleta i de manera autònoma; és a dir,
sense l’acompanyament dels adults.
En aquesta primera fase l’actuació consistirà en el canvi de secció del carrer de

Josep Aguilera, a l’alçada de l’accés principal al centre educatiu, i la col·locació
dels elements de senyalització vertical
del camí escolar. El projecte l’ha elaborat
la mateixa Diputació, a petició del Consistori poblatà. El treball inclou una sèrie
de propostes que es podrien dur a terme,
com l’ampliació de voreres, les interseccions elevades per reduir la velocitat o el
canvi a sentit únic d’algun carrer.

Cal tenir present que aquest document no
té com a finalitat l’eliminació del trànsit
de vehicles que circulen pels vials propers
al col·legi o la prohibició del seu pas a determinades hores. Prèviament a l’elaboració
d’aquest treball, es van fer unes enquestes
als alumnes i als pares de l’escola Maria
Borés perquè expliquessin diversos aspectes relacionats amb l’itinerari que feien per
arribar al centre educatiu.
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El conflicte laboral a la llar d’infants centra el Ple de juliol
El conflicte laboral a la Llar d’Infants Municipal Sol Solet va centrar una bona part
del Ple que es va fer el dijous 16 de juliol.
En aquesta sessió ordinària es va donar
compte de les resolucions que defineixen
el calendari laboral i escolar per al curs
2015-2016 del centre educatiu.
El regidor d’Educació, Lluís Pérez, va explicar que el curs vinent la llar d’infants
obrirà les portes de l’1 de setembre al 29
de juliol. Els períodes de vacances escolars
seran del 23 de desembre de 2015 al 7 de
gener de 2016 (Nadal) i del 19 al 28 de
març de 2016 (Setmana Santa). També
seran festius els dies: 12 d’octubre, 8 de
desembre, 2 de febrer i 4 de juliol.
Pel que fa al calendari laboral de les educadores, tal i com va comentar el regidor
i s’especifica en la resolució, s’establirà la
jornada laboral anual segons la llei 2/2012,
de 29 de juny, actualitzada el 7 de juliol de
2015, i el conveni col·lectiu de treball del
personal de l’Ajuntament. També es detalla que els dies festius, a més dels esmentats en el paràgraf anterior, seran: el 7 de
desembre, el 8 de gener i l’1 de febrer, en
què la llar d’infants estarà tancada, i dos
dies de lliure disposició. Les educadores
faran vacances de l’1 al 31 d’agost.
Obrir vies de diàleg
Des dels grups de l’oposició es va instar l’equip de govern que s’obrin vies de
diàleg i de negociació amb les educadores
de la llar d’infants per intentar solucionar
la problemàtica laboral que ja fa un temps
que dura.

LA PROBLEMÀTICA LABORAL
AL CENTRE EDUCATIU JA FA
UN TEMPS QUE DURA

Per part d’ERC, Albert Duran, va afirmar
que “és públic i notori que hi ha un
conflicte obert entre el personal del
centre educatiu i l’Ajuntament i creiem
que aquesta resolució que es porta al
Ple tensa més la corda i sembla voler
marcar una ratlla intransigent i inflexible en qualsevol negociació”. “Les
educadores - va continuar - al·leguen
uns drets adquirits i entenem que és
un jutge qui ha de respondre si tenen
raó o no. Cal tenir en compte, però,
que el conflicte afecta la imatge pública del servei”.
Frederic Marí, de Junts per la Pobla, va dir
que és “un tema pendent de judici i
mentre no es resolgui no se sabrà si els
drets adquirits prevalen sobre la nova
normativa. Mentrestant caldria que
les parts interessades parlessin perquè
no en surtin afectats ni els nens ni la
imatge del centre”.
Des de Participa #volemunapoblamillor,
M. Pau Castaño, va explicar que havien
tingut contactes amb les mestres, l’enllaç
sindical i l’Ajuntament per conèixer la
problemàtica i “veiem que hi ha una
corda que s’estira i s’acabarà trencant.
El que ens ha de preocupar és el servei i el prestigi de l’educació. Instem
l’Ajuntament perquè s’intenti dialogar

i arribar a acords per no afectar aquest
servei important per al poble”.
Respostes de
l’equip de govern
Des de l’equip de govern de CiU, el regidor
d’Educació, Lluís Pérez, va explicar que la resolució s’havia posat en l’ordre del dia d’aquest Ple
“perquè en el reglament de règim intern
de la llar d’infants es diu que el calendari s’aprovarà per resolució d’alcaldia o per
junta de govern abans de l’inici de curs.
Demà (17 de juliol) s’acaba el curs 20142015 i s’ha de comunicar el calendari a les
parts interessades. El calendari escolar es
pot modificar, el laboral no, i hem de fer el
que ens dicta la llei, amb la qual podem o
no estar d’acord”.
Pérez va afegir que des del primer dia
que va ocupar la regidoria d’Educació
“vaig confiar en les educadores com
a professionals i sé que aquesta problemàtica no repercutirà en l’educació
dels infants. Necessitem que hi torni a
haver pau social a la llar d’infants i donar tranquil·litat als pares perquè portin els seus fills al centre i que aquest
recuperi el prestigi”.
L’alcalde, Santi Broch, es va mostrar disposat a obrir noves vies de diàleg. “Es pot
crear una comissió - va comentar- entre
les diferents parts implicades i buscar
l’assessorament del servei de mediació
del Consell Comarcal de l’Anoia. Intentarem que no s’arribi al mes d’octubre”,
quan es va fixar la data del nou judici que
va quedar ajornat el juny.

Comiat a cinc regidors sortints del Consistori

L’ALCALDE I ELS CINC REGIDORS SORTINTS

L’Ajuntament va fer un reconeixement als
cinc regidors que no formen part del nou
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Consistori sorgit de les eleccions del 24 de
maig i constituït el 13 de juny. L’acte es va
fer en finalitzar el darrer Ple del mandat
2011-2015, el dijous 11 de juny.
Els cinc regidors que es van acomiadar
van ser: Antoni Aloy (2005-2015) i Carme Farrés (2006-2015), de l’equip de govern de CiU; Manel Còdol (2011-2015) i
Juan Luís Maturana (2011-2015), del PSC,

i Josep Aguilera (2003-2015), d’ERC.
L’alcalde, Santi Broch, va agrair la feina
realitzada pels regidors sortints. Els cinc
regidors es van referir a l’experiència
que els havia suposat el seu pas pel
Consistori. Un cop finalitzades les diferents intervencions, el màxim representant del Consistori poblatà els va lliurar
una placa de record.

RECULL DE NOTÍCIES

L’amateur del CF la Pobla canvia d’entrenador
per a la temporada 2015-2016
L’amateur del CF la Pobla tindrà la propera temporada 2015-2016 un nou
entrenador. Serà José Antonio Jurado,
exentrenador de la Peña Madridista de
Montbui, que substituirà Josep M. Prat. A
més d’aquesta novetat, en l’equip amateur també hi haurà vuit noves incorporacions en la plantilla de jugadors, procedents de diferents equips de la comarca.
Josep M. Prat ha estat entrenador del
primer equip en diferents etapes i en
aquesta darrera ho ha estat tres temporades i mitja. Junt amb Prat també marxen el seu ajudant, Enrique Pérez, i el
delegat, Jordi Romeu. En la temporada
2014-2015 els amateurs, que jugaven
dins del grup setè de quarta catalana,

van quedar quarts, amb 70 punts.
La primera quinzena de setembre, els
jugadors poblatans disputaran quatre
partits de pretemporada. El 4 de setembre jugaran amb els Hostalets; el 6
de setembre, amb l’Hortonenc; el 10 de
setembre, amb el Carme, i el 13 de setembre, amb el Castellet del Bages. Pel
que fa al futbol base, una de les principals novetats per la temporada vinent
serà la incorporació d’un nou entrenador per als cadets, Rubén Caldera.
Quant al futbol base, en la temporada
2014-2015, la classificació i els punts
dels diferents equips van ser: juvenil
(segona divisió, grup 20), catorzens,
amb 4 punts; cadet (segona divisió,

Activitats del Club Tennis la Pobla
El Club Tennis la Pobla organitza, des
del mes de maig i fins a l’octubre-novembre, diversos campionats socials. Al
setembre el club disputarà una nova
edició de les 24 Hores de Tennis.
En el torneig de dobles mixtes hi participen 7 parelles i en el de dobles
masculins, 20 (12 en la primera categoria i 8 en la segona categoria). Pel
que fa als campionats individuals, en
el masculí hi juguen 44 tennistes (24
en la categoria preferent i 20 en la
primera categoria) i en el femení, 11
jugadores.
Pel que fa als resultats de la XIV Lliga
Catalana de Tennis, que es va disputar des de l’octubre fins a final d’abril,
l’equip del CT la Pobla que va quedar
més ben classificat va ser els Veterans
+ 40 (primera divisió, grup B), que es
va situar en el tercer lloc de la taula,
amb 34 punts, d’un total de 8 equips.
Dels 14 partits que van disputar, en van
guanyar 10 i només en van perdre 4.
Els Veterans + 50 (categoria + 50B)
van aconseguir el sisè lloc de la classificació, amb 16 punts, d’un total de

7 equips. Dels 12 enfrontaments que
van disputar, en van guanyar 2 i en
van perdre 10. I l’equip absolut (primera divisió, grup B1) es va situar en
el vuitè lloc de la taula, amb 26 punts,
d’un total de 9 equips. Dels 17 partits
que van jugar, en van guanyar 5 i en
van perdre 12.
Als play-off per campió de lliga, els
Veterans + 40 van guanyar el primer
partit amb el Vilanova i la Geltrú per
4 a 1 i van perdre en semifinals amb
el Vall d’Hebron per 3 a 2. Els Veterans
+ 50 van jugar els quarts de final amb
l’Hospitalet i van perdre per 3 a 0.
A més de totes aquestes activitats,
durant el mes de juliol, l’entitat, a través de l’empresa Mesqesport amb la
col·laboració de l’Ajuntament, va organitzar l’esplai Poblaesport. Una vintena de nens van gaudir, durant totes
aquestes jornades, de l’esport i també
van realitzar altres activitats, com excursions a peu al Castell de Claramunt,
en bicicleta als Masets i dos dies a la
setmana van anar a la piscina. Com a
cloenda es va fer una nit de bivac.

grup 22), quarts, amb 53 punts; infantil (segona divisió, grup 28), desens,
amb 30 punts; infantil (segona divisió,
grup 29), segons, amb 55 punts; aleví
(segona divisió, grup 1), setzens, amb 7
punts; i benjamí 7 (segona divisió, grup
1), quinzens, amb 4 punts.
El dissabte 27 de juny es va fer la festa de fi de temporada. Primer es va fer
el lliurament de trofeus, que va anar a
càrrec de l’alcalde, Santi Broch; el regidor d’Esports, Juan Carlos Pérez, i per
part del club, el president, Zorion Llaguno; el vicepresident, Wifred Godó, i
el secretari, Amadeu Vallès. Després hi
va haver un sopar, al qual van assistir
unes 200 persones.

Breus
El nostre municipi va acollir, el dissabte 4 d’abril, la Volcat-Anoia Race
Tour, en el marc de la qual també es
va fer la fira “L’Anoia del camp a la
taula”, que s’organitza des del Consell
Comarcal de l’Anoia. A la cursa de BTT,
de 85 quilòmetres, hi van participar
600 corredors de 12 països i a la cursa a peu, 90 caminadors. Pel que fa
a la caminada popular al Castell de
Claramunt, hi va haver 25 corredors.
Quant a la fira hi van participar deu
productors i establiments de la comarca. Aquestes activitats van comptar amb el suport de l’Ajuntament.
El diumenge 10 de maig, a la Pobla
de Claramunt es va fer la Caminada
Popular de l’Anoia, que va organitzar
la Secció de Muntanya del Grup de
Lleure La Clau amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Hi van participar uns
600 caminadors. El punt de partida
va ser la plaça de l’Ajuntament . Els
participants van recórrer diferents
indrets del terme municipal, amb un
itinerari de 18,4 quilòmetres.
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EL MÓN DE LES ENTITATS

Cantades de la Coral la Lira
La Coral la Lira va oferir el diumenge 12 d’abril al nostre municipi
la tradicional cantada de caramelles i el diumenge 7 de juny la formació vocal poblatana va actuar al poble de Salelles, dins del marc
de la XIX Roda Coral 2015, organitzada per la demarcació BagesBerguerdà de la Federació Catalana d’Entitats Corals.
La jornada de les caramelles es va iniciar a les 9 del matí al barri de
can Galan i fins al migdia els cantaires van recórrer diferents zones
de la població, com l’Estació, les Cases Noves, can Solà o les Figueres. Un dels moments més àlgids de la jornada va ser la cantada que
es va fer a l’església i a la plaça de l’Ajuntament, on la coral va lluir
l’estendard de l’any 1922 i recuperat enguany. També cal destacar
la recuperació de la utilització de les ballestes per lliurar els clavells
als veïns.
A l’actuació de Salelles, juntament amb la formació poblatana van
actuar la coral Font del Fil i la coral de Salelles, amfitrions de l’acte.
La cantada va tenir lloc a la plaça de l’Església i cada coral va oferir
un repertori de cinc peces d’estils diferents. El concert es va acabar

ACTUACIÓ DE LA CORAL LA LIRA A SALELLES

amb el cant conjunt de Muntanyes del Canigó i Evocació al Pirineu.
La Lira, sota la direcció de Joan Mas, tornava d’aquesta manera la
visita que la coral de Salelles va fer al nostre municipi pel concert
de Reis de l’any passat.

PODEM LLEGIR
Títol: Un any i mig
Autora: Sílvia Soler
Editorial: Columna Edicions, 2015
(català)
Destino, 2015 (castellà)
352 pàgines
Sílvia Soler i Guasch (Figueres, 1961) és
periodista. Té obra publicada des de fa
30 anys, però es va donar a conèixer,
principalment, amb el seu llibre 39+1,
L’edat en què una dona sap que l’home
de la seva vida és ella mateixa (Columna, 2005). Amb Petons de diumenge

Webs per estimular la lectura dels
més petits:
•http://www2.rosasensat.org/post/
ja-tenim-el-garbell-4-amb-la-millor-tria-de-llibres-per-a-infants-ijoves-d-aquest-estiu
•http://llapis.quellegeixes.cat/forum
•http://blocs.xtec.cat/gustperlalectura

(Columna, 2008) va guanyar el Premi Prudenci Bertrana i el 2013 guanya el Ramon
Llull amb L’estiu que comença (Columna,
2013).
Un any i mig està ambientada a Badalona i
a la Vall d’en Bas i relata els esdeveniments
que viu una família durant divuit mesos.
Els protagonistes són uns pares acabats
de jubilar i els seus quatre fills, tres dels
quals han hagut de marxar a l’estranger
per guanyar-se la vida. El gran és arquitecte com la seva mare i viu a Canadà. La
segona és cuinera i viu a París. La tercera
és oceanògrafa i viu a Mallorca. I el petit

és l’únic que encara viu amb els pares.
És una novel·la totalment coral, en què
cada personatge té el mateix protagonisme. Un dels punts forts de l’obra és, justament, que l’autora fa que encaixin totes
les històries com les peces d’un trencaclosques i es construeix un ritme narratiu
molt àgil.
La temàtica enganxa perquè és molt
propera i fa reflexionar sobre la importància que té la família com a puntal
emocional i sobre com la vida ens obliga a adaptar-nos a esdeveniments que
mai hauríem pensat que serien així.

Aquests web són útils per estimular els nens i
les nenes a llegir durant l’estiu. Fins al setembre, la quitxalla disposa de temps per jugar,
divertir-se i també per llegir. A vegades és
complicat encertar les lectures més adequades per a cada nivell i per a cada petit lector.
Aquests enllaços poden donar bones idees.
També són necessàries algunes pautes, com
llegir amb els nens si tenen dificultats, anar

a la biblioteca a demanar recomanacions,
no relacionar la lectura només a la feina
escolar, conversar sobre el que es llegeix,
reservar un temps de lectura diària, canviar el llibre si no és del seu gust i, sobretot, que els adults donin exemple com a
lectors.
Mercè López i Raich
Bibliotecària de la Biblioteca Municipal

BIBLIOTECA MUNICIPAL. Horari d’estiu: del 21 al 28 d’agost (ambdós inclosos), de les 10 del matí a la 1 del migdia. A partir del 31 d’agost,
l’horari habitual, 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 DEL 27 DE JULIOL AL 20 D’AGOST (ambdós inclosos)
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>> Quatre anys per endavant per treballar
per a la Pobla
Des del Grup Municipal de Convergència
i Unió volem dedicar les primeres línies
d’aquest article per reiterar-vos el nostre
agraïment per la confiança que ens vau
dipositar en els comicis municipals del 24
de maig. La majoria que vam aconseguir
revalidar, per tercera vegada consecutiva, ens avala per seguir treballant, amb
ganes i amb energies renovades, per a la
Pobla de Claramunt i per tenir, cada dia,
pas a pas, un poble millor.
Som conscients que el proper mandat no
serà gens fàcil. L’acció política local ha
canviat molt en els darrers anys i ara ja
no es poden fer grans obres, com es feia
fa un temps, ja que les subvencions de les
administracions superiors, com la Generalitat i la Diputació, ja no existeixen o bé
s’han reduït i la capacitat econòmica dels
ajuntaments ha minvat, com és lògic. Per

tant, és inviable construir grans infraestructures perquè no només s’han de construir sinó que després s’han de mantenir.
Per això, i com ja dèiem en el nostre programa electoral, l’acció política de l’equip
de govern de Convergència i Unió estarà
orientada a mantenir i consolidar els serveis i els equipaments de què ja gaudim
els poblatans i oferir-ne, en la mesura del
possible, de nous.
El nostre programa es basa en propostes
concretes, realistes, adaptades als nous
temps. De fet, ja hem tirat endavant algunes de les actuacions que incloíem com
l’ampliació de l’horari d’obertura de la piscina municipal, una petició que havien fet
molts poblatans i que ha estat molt ben
acollida. Les polítiques socials per ajudar
les famílies i les persones amb pocs recursos també seran una de les línies fo-

namentals de la nostra acció. Tenim molta
feina per endavant però no ens fa por perquè tenim empenta i il·lusió de treballar
per al nostre poble i la nostra gent.
No voldríem acabar aquest primer article
del nou mandat sense deixar constància
de la responsabilitat que suposa estar al
capdavant de l’Ajuntament del nostre
poble. Tant l’alcalde com els regidors de
l’equip de govern hem de respondre de
la nostra actuació davant dels poblatans.
Tenir competències en la governabilitat
municipal no només implica assistir a les
Juntes de Govern i als Plens sinó tirar endavant el poble i afrontar els problemes
quan n’hi ha i alguns, cal tenir en compte,
que no són fàcils de solucionar.

Grup Municipal de CiU

>> Ètica, responsabilitat i rigor
Participa #volemunapoblamillor som un
grup de Poblatans que vam treballar de
valent abans de les eleccions municipals
per dibuixar entre tots les propostes de
millora i de quina manera les podíem dur
a terme.
Passades les eleccions tota aquesta feina ha donat el seu fruit: hem obtingut
285 vots i 3 regidors: l’Antoni, la M. Pau
i la Berta. Més enllà dels resultats, estem
contents ja que el nostre projecte ha generat interès, il·lusió i hem contribuït a
treballar per una Pobla millor perquè la
gent ha pogut compartir moments, idees
i projectes.
Gràcies al vostre suport, comencem la
nostra feina des de l’oposició amb una
vocació clara de servei públic, amb ganes
d’escoltar a tothom, dialogant amb totes
les forces polítiques, fent una oposició

constructiva i potenciant la participació
de tots vosaltres; per això ens comprometem a treballar amb rigor i amb responsabilitat per tenir un ajuntament més
transparent.
Us informem que en el primer ple municipal hem aconseguit aturar una modificació del Polígon Plans d’Arau, ja que l’equip
de govern no tenia cap dels informes
tècnics favorables necessaris abans de
l’aprovació. També hem votat en contra
dels sous dels regidors i de l’alcalde per
semblar-nos desmesurats i poc ètics; hem
aconseguit que l’alcalde es comprometi a
convocar comissions informatives abans
dels plens per poder treballar els temes
amb profunditat.
Ens queda molta feina per fer: treballar
perquè es faci complir la normativa vigent
a les indústries de cal Romaní, i impul-

sar un pla per endreçar la Pobla. La nova
passera de la Pobla al barri de l’Estació és
un símbol de com es fa la feina des de
l’actual equip de govern: amb presses i a
darrera hora seguint l’impuls del calendari
electoral. Volem millorar el poble a nivell
paisatgístic, volem impulsar la mediació
del conflicte amb el personal de la llar
d’infants Sol Solet, proposar un reglament
de participació dels grups municipals en
els mitjans de comunicació, i impulsar la
revisió de l’Impost dels Béns Immobles.
El nostre lema Participa #volemunapoblamillor ja ha nascut i el farem créixer entre
tots.

Grup Municipal de
Participa #volemunapoblamillor
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>> La unió fa la força

Hem encetat una nova legislatura municipal que ha començat amb un fet encoratjador.
Just uns dies després de les eleccions,
atenent una convocatòria cívica, un

de l’Estació.
Els poblatans varem dir prou a un procedir caciquil i amb la nostra acció també
varem dir prou a la passivitat del govern
municipal.
La reivindicació ha estat encertada i els
resultats evidents. L’endemà del ple municipal es van retirar el contenidor i la peça
de formigó que tornava a estar col·locada,
quedant reobert el camí.
La conclusió no pot ser altra que malgrat
els nostres dubtes, la força del poble i la
força de la unió tenen una efectivitat real.
Gràcies a tothom pel vostre compromís i
nombrós grup de poblatans varem sortir sobretot pel raig d’esperança que aquesal carrer d’una manera pacífica, i al cap tes accions aporten a la vida pública de
d’uns dies molts varem ser també presents la Pobla.
en un Ple Municipal per defensar el camí
públic del parc de Sant Galderic al Barri
Grup Municipal de Junts per la Pobla

>> Cada dia, un nou pas. Estem A PUNT! HO FAREM!
A la vista del resultat de les passades
eleccions municipals del 24 de maig, Esquerra Republicana de Catalunya mantindrà el regidor que ha tingut al consistori durant la legislatura 2011-2015.
Des d’ERC fem una valoració positiva
del resultat, conscients de que per molt
poc haguéssim pogut obtenir el segon
regidor i en aquesta ocasió amb una
nova proposta municipal en joc.
Des d’ERC també creiem que del resultat
(un govern monocolor de CiU) se n’ha
de fer una lectura contraposant els 506
vots que va treure aquesta formació política, amb la suma dels vots dels partits
de l’actual oposició formada per Participa, Junts per La Pobla i ERC, que en van
treure 583. CiU governarà amb majoria
absoluta sense haver obtingut la majoria de vots.

Al llarg d’aquesta legislatura ERC treballarà amb fermesa defensant els punts
que formaven el nostre programa electoral, però sobretot, compromesos amb
la justícia social i la plenitud nacional del
nostre país. Com a membres de l’oposició
intentarem construir alternatives, criticant aquelles decisions del govern que no
contribueixin a millorar el nostre poble ni
la qualitat de vida de tots els poblatans,
però no fent una oposició destructiva a
tot el que presenti l’equip de govern únicament perquè estem a l’oposició.
Aprofitem aquestes línies per destacar
que la nostra formació ha posat en marxa la retransmissió en directe i diferit dels
plens municipals ( compromís electoral)
a través de la nostra pàgina de Facebook
(https://www.facebook.com/ERClaPobladeClaramunt). Creiem que és una bona

manera d’apropar el dia a dia de la política municipal als poblatans i poblatanes.
Mitjançant aquesta pàgina web també informem de les activitats que realitzen les
diverses entitats poblatanes (un altre dels
compromisos que ERC duia al programa
en el qual creiem que és una bona manera de donar-los suport) i de qüestions
e informacions que ens afecten a tots els
poblatants.
Per últim, també volíem explicar que
el passat 10 de juliol vam presentar en
un acte obert a tot el poble la Joventut
d’Esquerra Republicana (JERC) de La Pobla
que neix amb moltes ganes de treballar
pel nostre poble i pel país.

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

Jove: ja tens planificades les vacances?
Arriben les vacances, el temps lliure, d’oci i d’esbarjo. Són dies en
què podem fer el mandra a casa, anar a la piscina, a la platja o bé
aprofitar per viatjar i descobrir nous països. Però què més podem fer
durant les vacances?
L’oferta és molt diversa i, de ben segur, que alguna de les propostes
que us plantejarem en aquest article pot ser del vostre gust:
Casals d’estiu, campaments, campus esportius o rutes a peu, en
bicicleta o en cavall són algunes de les activitats que es poden fer
durant les jornades estiuenques. També hi ha l’opció dels intercanvis per qui vulgui conviure amb joves o famílies de l’estranger i els
camps de treball, que són experiències de voluntariat que consisteixen en realitzar projectes i serveis en una comunitat i que poden
ser d’àmbit nacional o internacional.
Per als amants de la motxilla, una de les millors opcions és l’Eurail,
que permet moure’s per tot Europa en tren. Hi ha diverses maneres
de poder viatjar i planificar-se el propi viatge i que es converteixi
en tota una aventura. Podeu trobar més informació sobre aquesta
proposta al web http://es.eurail.com.

A la pàgina web jove.cat també es compta amb un apartat de
Viatgeteca, on es pot trobar solució a tots aquells dubtes que tingueu sobre documents, consells sanitaris, recomanacions de seguretat, transport, mobilitat reduïda i on trobareu exemples de què cal
fer en situacions puntuals, com, per exemple, si perdeu les maletes. A
més, trobareu altres recursos com agències i portals de viatges, guies
en línia de països o espais de trobada de viatgers.
La Generalitat de Catalunya també disposa d’un portal, http://web.
gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/estiu/, on s’ofereixen consells i recomanacions que poden ser útils per treure profit de l’estiu i
que estan agrupats en tres grans categories: activitats d’estiu, consells de seguretat i beques i ajuts.
Tota aquesta informació us serà molt útil per planificar les vostres
vacances. Des del Cau Jove només ens resta desitjar-vos un bon estiu i que us ho passeu molt bé! Ens retrobem el 31 d’agost.
Bea Guillén Alinquer
Dinamitzadora i informadora juvenil del Cau Jove

Activitats del Cau Jove

JOVES QUE VAN PARTICIPAR AL TALLER DE CÒCTELS SALUDABLES

Durant el mes de juliol, la regidoria de Joventut, a través del
Cau Jove, ha ofert, com cada any, una sèrie de propostes refrescants. Tallers de còctels o de gelats, de polseres i de trenes,
cinema a la fresca o una festa hawaiana són algunes de les
activitats en què va participar el jovent poblatà.
Dues propostes clàssiques de l’oferta estiuenca del Cau Jove,
i que enguany van ser de nou tot un èxit, van ser el taller
de còctels i el de gelats. També se’n van fer de brotxetes i de
tortitas. El tallers de polseres, trenes de fil i d’estampació de
samarretes també van tenir una bona acollida.
El divendres 10 de juliol, al parc de Sant Galderic, una vintena de joves van gaudir d’una sessió de cinema a la fresca,
mentre sopaven. Van veure El Club de los Incomprendidos. Les

propostes d’estiu es van tancar amb una festa hawaiana, el
divendres 24 de juliol, a la qual van assistir una vintena de
joves.
A més de totes aquestes activitats, el març d’enguany el Cau
Jove va celebrar el desè aniversari. El dijous 19 de març una
trentena de joves van participar en un taller de pastissos, que
eren de llaminadures i de pa de pessic i que es van poder
menjar i bufar les espelmes dels 10 anys.
El divendres 20 de març entre trenta i quaranta nois i noies
van col·laborar en pintar un grafit en una de les parets del
parc de Sant Galderic. El dibuix és una pinya que simbolitza
que el jovent que passa pel local són com una gran família.
Després, hi va haver un berenar per a tots els participants.
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UN BOCÍ DE LA NOSTRA HISTÒRIA

Els aplecs sardanistes al Xaró
Un tradicional aplec de la sardana d’Igualada, que se celebrava els
dilluns de la Pasqua florida, a l’indret de la Sala, a Jorba, després
de trenta-cinc edicions, es va traslladar a la Pobla de Claramunt. El
18 d’abril de 1960, al pla del Xaró i als jardins de la Torre Tio Nel·lo
i organitzat per l’OAR d’Igualada, es va celebrar el XXXVI Aplec de
la Sardana. Al matí, un festival de danses regionals i a la tarda, una
monumental ballada de sardanes per la Cobla Triomfal d’Igualada.
Un detall important de l’any 1960 és que el programa de la festa estava escrit en català: “quan l’esperit s’exalta al primer crit
d’al·leluia es desperta el flabiol, ressona la tenora, les mans s’ajunten
i s’aixequen, els peus puntegen i tot el cos s’esforça per volar. La
sardana és meitat resurrecció i meitat ascensió”. Però la diplomàcia
va aconsellar que els anuncis del programa fossin fets en castellà.
Aquests aplecs es van repetir el 1962, amb la Cobla Planas de Martorell, i el 1964, amb la Cobla Principal de Gràcia, i continuarien amb
altres cobles de renom.
Els aplecs i la Torre Tio Nel·lo
Els aplecs al Xaró se celebraven amb la joiosa col·laboració del seu propietari, Josep Aguilera i Soteras (La Pobla de Claramunt, 1892 - Barcelona, 1988), que feia repartir arreu uns fulls volants que deien: “En
aquest formós indret residencial, amb aigua excel·lent i ambient atmosfèric agradable, irradiant benestar, donem la benvinguda als nens,
als joves i als majors perquè l’Aplec del Manantial del Xaró, junt a la
plaça de la Concòrdia i als jardins de la Torre Tio Nel·lo, sigui la gran
reunió cosmopolita del personal de tota la comarca i demés poblacions, per inspirar als ciutadans d’arreu, per unir voluntats, conèixer-se
i estimar-se, on junts i a soles, menjar, beure, córrer, ballar i ésser feliços, i amb un estacionament per a més de 500 vehicles”.
Sardanes i vaquillas
Els aplecs sardanistes poblatans es van celebrar una desena d’anys
seguits, des de 1966 fins a 1976, amb el rètol de “Gran Aplec del

ELS JARDINS I LA TORRE TIO NEL·LO, AMB LA CONCURRÈNCIA DELS SARDANISTES (1960)

Xaró”. El 1969, la pluja va obligar a suspendre l’acte i es va traslladar
al dilluns de Pasqua granada, el 25 de maig. Però els darrers aplecs es
van fer els anys 1980 i 1983. També els dies dels darrers aplecs, a la
tarda, a la zona esportiva, en un improvisat “ruedo” es van celebrar
unes “corridas de vaquillas”, els anys 1979, 1980 i 1983, amb nombrosa assistència.
Per atendre la gran gentada concurrent als aplecs, els Ferrocarrils
Catalans van establir, durant tot el dia, un servei especial de trens
d’anada i tornada entre les estacions d’Igualada i de la Pobla, des
d’on sortien uns autocars que feien de llançadora fins al Xaró. També
hi havia assistents que hi anaven caminant, tot passant per la font
de can Solà i pujant per la font del Xaró.
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. Dilluns i divendres (hivern) / dilluns, dijous i dissabte (estiu: del 15 de juny al 15 de setembre)
- Vidre (contenidor verd): ampolles i pots de vidre. Un cop al mes a tot el poble
- Envasos (contenidor groc): llaunes de conserva, de begudes, de plàstics i tetrabriks. Un cop per setmana, els divendres, a
tot el nucli del municipi i als barris del Xaró, les Garrigues i la Rata, cada quinze dies, també els divendres.
- Paper i cartró (contenidor blau). Un cop per setmana, els divendres, a tot el nucli del municipi i als barris del Xaró, les Garrigues i
la Rata, cada quinze dies, també els divendres.
- DIES DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS. ATENCIÓ: El mes de setembre la recollida de voluminosos es farà el dimarts dia 1.
Per tant, els objectes s’hauran de dipositar el dilluns 31 d’agost.
A partir de l’octubre, la recollida es farà 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’estiu:
Dimarts, de 16 a 20 h - Dijous, de 10 a 13 h - Divendres, de 16 a 20 h - Dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Per a més informació podeu trucar al telèfon de la deixalleria al 666 48 92 48 o a l’Ajuntament al telèfon 93 808 60 75
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Loli Montaño: la cara visible de l’Associació
de Veïns del barri de les Garrigues
cada any el mes de juliol comporta molta feina, sobretot la que hi
ha al darrere i no es veu. Sort que som un grup de gent molt ben
avingut i entre tots ho fem tot.
- Actualment, qui forma part de la junta?
- La presidència és responsabilitat meva. La Maria del Carmen García és la secretària i la persona que s’encarrega de dissenyar els
programes de la festa. El Francisco Guillen és el tresorer i el José
Aguilera, la Basilia Maturana, el Miquel Comino, la Dolors Cánovas, el Juan Rodríguez, la Jesica Rodríguez, el Jorge Sánchez i el
Jordi Calvés, vocals. Quan fem la festa hi ha més gent que ens
dóna un cop de mà però nosaltres som els que ens encarreguem
de gestionar-ho tot.

LA LOLI MONTAÑO VIU A LES GARRIGUES DES DE FA 18 ANYS

La Loli Montaño González és la presidenta de l’Associació de
Veïns del barri de les Garrigues des de 2011. Viu en aquest nucli de població de la Pobla de Claramunt des de fa 18 anys
i recorda com ella i el seu marit, el Francisco Guillen, es van
anar fent la casa de mica en mica, mentre residien a Igualada i
venien a les Garrigues de cap de setmana, com moltes famílies
en aquella època. La Loli està molt contenta de viure en aquest
barri i a la Pobla i no ho canviaria per res.
- Quants anys fa que és presidenta de l’Associació de Veïns
del barri de les Garrigues?
- Fa uns quatre anys. Estic al capdavant però la feina la tirem endavant entre tots els membres de la junta. Abans el càrrec el va ocupar
l’Antònia Cabezas, tot i que la seva mare, la Isabel López, era la que
s’encarregava de fer les gestions. L’entitat veïnal es va constituir el
2007 quan la urbanització va passar a mans de l’Ajuntament i abans
hi havia una junta de compensació de propietaris.
- Què la va impulsar a agafar aquesta responsabilitat?
- Em van animar l’Antònia i la Isabel. Tinc temps per dedicar-m’hi
i m’agrada treballar pel barri. Organitzar una festa com la que fem

Iniciatives impulsades
des de l’entitat veïnal
- Quines activitats es promouen des de l’entitat?
- L’activitat més important que fem és la festa, el segon cap de setmana de juliol. Organitzem propostes per a totes les edats, com un
sopar, ball, inflables per a la quitxalla, una paella popular, un bingo o
un campionat de petanca. Són uns dies de germanor en què s’aplega
molta gent, la majoria dels quals viuen o tenen una casa al barri i
d’altres perquè són familiars d’alguna persona que hi resideix.
Per la castanyada ens reunim un grup de veïns i fem la festa al
Local Social. Per Nadal fem cagar el tió a la quitxalla i fem loteria
per recollir diners i organitzar les activitats. A l’estiu, una colla de
matrimonis juguem a la petanca. Durant un temps, també es van
fer classes de sevillanes i de country. Ara volem animar tots els
veïns interessats a trobar-nos els divendres a la tarda per berenar
i compartir les nostres inquietuds sobre el barri i tenim idea de
tornar a recuperar alguna activitat.
- Com és la relació amb l’Ajuntament?
- És molt correcta i ens hem reunit en diverses ocasions amb
l’alcalde i amb els regidors per tractar els temes ens preocupen
com a veïns.
- Quines necessitats hi ha, més immediates, al barri?
- Una caseta equipada amb un lavabo i una nevera per la gent que
anem a jugar a la petanca. I una de les necessitats més importants
seria que hi hagués una petita botiga on anar a comprar alguns
dels productes de primera necessitat. Si no tens cotxe és complicat
viure en una zona separada del nucli urbà. També estaria bé que hi
hagués un autobús i un vial que comuniqués el barri amb el centre
del poble, perquè hi ha molta gent que es desplaça a peu.

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
OBERT A PARTIR DEL 15 DE SETEMBRE. Horari: dilluns i dimarts, de les 9 del matí a les 2 del migdia. Plaça de la Vila, 1.
Tel. 93 808 71 27 o 93 808 60 75 ( Ajuntament )
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AGENDA

ACTIVITATS AGOST, SETEMBRE i OCTUBRE
- Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Dia: dilluns 17 d’agost de 2015
Horari: de les 10 a les 11 del matí
Lloc: davant de l’Ajuntament
Organitza: Diputació de Barcelona i Ajuntament
- Escola d’Estiu
Dies: del 31 d’agost al 10 de setembre de 2015
Horari: de les 9 del matí a la 1 del migdia
Lloc: escola Maria Borés
Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut
- Acapte de sang
Dia: dilluns 7 de setembre de 2015
Horari: de les 6 de la tarda a les 9 del vespre
Lloc: consultori municipal
Organitza: Banc de Sang i Teixits
- Ball d’inici de temporada
Dia: diumenge 13 de setembre de 2015
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Associació per a l’Oci de la Gent Gran

FA ANYS...
Sopar al barri de les Cases Noves (1994)

- Vacances a Gandia (estada de set dies)
Dia de sortida: dilluns 28 de setembre de 2015
Hora de sortida: 9 del matí
Lloc de sortida: Hotel Robert
Organitza: Associació per a l’Oci de la Gent Gran
* La data límit per apuntar-se és el divendres 18 de setembre.
Per a més informació es pot trucar al telèfon 93 808 78 00
- Arrossada popular
Dia: diumenge 4 d’octubre de 2015
Hora: 2 del migdia
Lloc: parc de Sant Galderic
Organitza: Associació per a l’Oci de la Gent Gran
* La venda de tiquets es farà fins al dimecres 30 de setembre a l’Espai
Municipal de la Gent Gran, de les 4 a les 7 de la tarda.
FESTES CULTURALS (actes més destacats del setembre)
Organitza: Regidoria de Cultura
• 11 de setembre: Espectacle infantil i acte institucional de la Diada
Nacional de Catalunya
• 13 de setembre: Acte acadèmic del Premi Gumersind Bisbal i
Gutsems, presidit per l’advocada Magda Oranich
• 19 de setembre: XXXII Concurs de Pintura Ràpida Infantil “Premi
Gumersind Bisbal” i Concert de Música als Castells amb la formació
Stromboli Jazz Band
• 20 de setembre: VIII Exposició-Fira d’Art

