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de l’Arxiu Fotogràfic Municipal

EDITORIAL

Tres dècades recopilant la història de la Pobla en imatges
Des del 24 de març i fins al 7 d’abril les parets de la Sala d’Exposicions
estan recobertes d’imatges que formen part de l’Arxiu Fotogràfic
Municipal (AFM). I és que, des de fa uns quants anys, quan s’acosta
Setmana Santa, l’espai cultural acull aquesta col·lecció fotogràfica
que és molt esperada i visitada pels poblatans i les poblatanes, ja que
en són, en part, els protagonistes.
Enguany, però, aquesta mostra té un significat especial. I és que
l’Arxiu Fotogràfic Municipal compleix 30 anys. Al llarg d’aquestes tres
dècades s’ha fet una gran tasca de recopilació de material, que l’ha
convertit en un dels fons més importants que hi ha a la nostra co-

marca. Actualment, es recullen més de 16.000 imatges, que van des
de principi del segle XX fins a l’actualitat. Endinsar-nos en aquest
fons ens ajuda a descobrir com era la Pobla de fa molts i molts anys
i com és avui en dia.
Cal agrair la important feina que van fer totes les persones que van
col·laborar i que col·laboren per tirar endavant aquest arxiu. Va ser tot
un repte de les persones que, el 1983, van decidir engegar aquesta
iniciativa i a qui el pas dels anys els ha acabat donant la raó que valia
la pena fer l’esforç. Perquè no podem entendre el que som si desconeixem què vam ser.
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OPINIÓ

Una mirada al panorama polític actual
Arriba la primavera i ja hem passat el primer trimestre de 2013.
Amb el bon temps esperem que vinguin també les bones notícies
i que puguem aixecar una mica el cap. En aquests moments tan
difícils, tan de bo sigui així.
Les noticies que ens arriben, dia rere dia, del món polític no ajuden
a fer front a aquests problemes que, de ben segur, tots tenim. Els
casos de corrupció i de males praxis d’alguns polítics ens han posat en el punt de mira de la societat a totes les persones que ens
dediquem, d’una manera professional o amateur, a fer de polítics.
No cal caure, però, en l’opinió que tothom és igual i que tots són
dolents i ho fan molt malament.
Cal que recordem que fa 38 anys estàvem immersos en una dictadura que va deixar el país amb manca d’infraestructures i serveis, i que han estat els politics de l’etapa democràtica, de tots els
colors i d’idees diferents, qui han aixecat els pobles i ciutats de
Catalunya. És per això que hem de donar un vot de confiança i
d’esperança a les persones que es dediquen i ens dediquem des de
l’administració, d’una manera o d’una altra, a donar serveis als ciutadans perquè entre tots puguem sortir d’aquesta crisi i puguem

En el butlletí anterior us parlava de les inversions per al 2013, i ja

seguir avançant com a societat democràtica.

hem fet la primera petita però gran obra de l’any, que és la millora

Es des d’aquesta vessant, la de la democràcia, que faig una crida,

del parc infantil de Sant Galderic, una actuació que permet gaudir

ara que estem immersos en el procés del dret a decidir, perquè la

d’un espai més modern i funcional i d’un pas per anar al pàrquing.

gent es comporti d’una manera racional, pacífica i educada envers

Quant als projectes sol·licitats a través de la Xarxa Barcelona-Muni-

les diferents idees o opcions polítiques que tenen els ciutadans.

cipis de Qualitat, de la Diputació de Barcelona, ens han concedit una

Cal que respectem tothom, tingui els pensaments que tingui, i que

subvenció del 100% per a l’obra de construcció de dues passarel·les

no caiguem en la provocació d’alguns que ens porten a la radi-

sobre el riu Anoia, que s’ha de realitzar durant aquest any. També en

calitat i a conductes no demòcrates. El nostre Consistori, i jo com

breu sabrem quina empresa executarà l’actuació d’arranjament d’un

alcalde, vetllarem que així sigui en tot el municipi.

tram de la carretera de la Rata i de la zona d’aparcament del camp
de futbol del Pas Blau.
Temes locals

Esperem que la primavera ens porti més il·lusió i que el segon tri-

En l’àmbit més proper als poblatans, cal remarcar que des de

mestre d’enguany sigui millor que l’anterior. Ja per acabar us convi-

l’Ajuntament, a través de les regidoria de Benestar Social i de Pro-

do a participar en totes les activitats previstes per als propers mesos,

moció Econòmica per mitjà del Servei d’Ocupació, estem fent molts

com els actes de Sant Jordi o l’Aplec de l’1 de maig al Castell de

esforços per intentar, en primer lloc, donar ajuda social i, en se-

Claramunt.

gon lloc, pal·liar el dèficit de feina i intentar col·locar gent al merSanti Broch i Miquel

cat laboral. És en aquesta àrea on intentarem realitzar uns tallers

Alcalde

d’ocupació que durin tot l’any.
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CRONOLOGIA DE PLENS
Sessió ordinària del 17 de gener de
2013
• S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió
ordinària del 8 de novembre de 2012 i l’acta
de la sessió extraordinària del 27 de desembre de 2012.
• Es dóna compte de les darreres actes de la
Junta de Govern Local.
• S’aprova, per unanimitat, la convocatòria
de sol·licitud de subvencions per a les entitats locals per al 2013. El període de petició
d’ajudes es va obrir el 18 de gener i es tancarà el 18 de març.
• S’aprova, inicialment, per unanimitat,
l’adequació i actualització dels mapes de capacitat acústica.
• En l’apartat d’informes i propostes
d’alcaldia, l’alcalde, Santi Broch, comenta
diversos temes, com la bona acollida de les
activitats que es van fer al voltant de les
Festes de Nadal; la reunió prevista al Servei
Territorial de Carreteres de Barcelona, de la
Generalitat, per parlar sobre la C-244 i la
construcció d’una rotonda a l’encreuament
entre aquesta via i el polígon dels Plans
d’Arau; la incorporació d’una nova assistent
social, la Raquel Villariezo en substitució de
la Sònia Aguilera; la poda d’arbres al municipi; unes obres d’arranjament que s’han realitzat a l’escola Maria Borés, o els robatoris
que hi va haver a final de l’any passat a la
zona esportiva municipal.
• En el punt de precs, preguntes i mocions,
per part d’ERC es plantegen diverses qüestions, com la localització dels propietaris forestals o el trasllat de l’empresa Reciclatges
Sabaté.
Per part del PSC es refereixen a diferents te-

mes, com les mesures previstes per evitar les
defecacions de gos als carrers del voltant de
l’escola o la instal·lació d’un pàrquing de bicicletes en aquest equipament educatiu.
Des de l’equip de govern es responen les
qüestions plantejades pels dos partits de
l’oposició.
El grup municipal Socialista també presenta una moció sobre les mesures que caldria
prendre a la C-244 quan es talla la C-15,
com, per exemple, quan hi ha un accident. El
text es va aprovar, finalment, per unanimitat,
amb una sèrie de canvis.
Sessió ordinària del 14 de març de 2013
• S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió
ordinària del 17 de gener de 2013.
• Es dóna compte de les darreres actes de la
Junta de Govern Local.
• S’aprova, inicialment, amb els vots a favor
de CiU i d’ERC i en contra del PSC, la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament per a l’eixamplament del tram del
carrer de Josep Jové, vora el carrer de Soldevila.
• Es dóna compte dels informes en compliment de la llei 15/2010 per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
• S’aprova, per unanimitat, l’acceptació de
la subvenció de la Generalitat de Catalunya
concedida per a les despeses de funcionament de la Llar d’Infants Municipal Sol Solet
per al curs 2011-2012 i que té un import de
55.900 €.
• S’aprova, per unanimitat, la incorporació
de l’Ajuntament a la Mancomunitat per a
l’atenció dels minusvàlids psíquics de la co-

marca de l’Anoia, APINAS.
• S’aprova, inicialment, per unanimitat, la
modificació de crèdits del pressupost de
2013 per tal de cobrir l’aportació a APINAS
que serà de 13.500 € anuals.
• S’aprova, per unanimitat, una moció, presentada per ERC, de suport a la declaració
de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya.
• En l’apartat d’informes i propostes d’alcaldia,
l’alcalde, Santi Broch, informa sobre diversos
temes, com la concessió d’una subvenció de
228.000 € de la Xarxa Barcelona- Municipis
de Qualitat, de la Diputació de Barcelona, per
a la construcció de dues passarel·les sobre el
riu Anoia; l’estudi elaborat pel departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya sobre les mesures que es poden
realitzar per reduir la velocitat a la carretera
C-244; la incorporació de la Pobla a la Taula
Estratègica de l’Aeròdrom Igualada-Òdena;
les obres de millora al parc infantil de Sant
Galderic; o la revisió que s’ha demanat, conjuntament amb altres municipis, del Pla Director de la Conca d’Òdena.
• En l’apartat de precs, preguntes i mocions,
per part d’ERC es plantegen diversos temes,
com la neteja d’un terreny de can Ribalta o
l’arranjament del camí que hi ha paral·lel a
la C-15.
Per part del PSC es refereixen a diferents
qüestions, com uns talls de llum que hi hagut a les Garrigues; runa que s’ha abocat a
l’entrada d’aquest barri o queixes de la gent
del poble per la festa de carnaval que va organitzar l’entitat local Barrufet Roig.
Des de l’equip de govern es responen les diverses qüestions plantejades.

RECULL DE NOTÍCIES

El dissabte 23 de febrer el nostre
municipi es va llevar enfarinat. La
neu que va caure durant la nit va
deixar un bonic paisatge. El gruix
va ser poc i es va anar fonent, sense
causar problemes.

4

L’AJUNTAMENT
INFORMA

SETEMBRE - OCTUBRE
2012

L’aleshores delegat del Govern a la
Catalunya Central, Jordi Moltó, es va
reunir, el dimecres 6 de febrer, amb
l’alcalde de la Pobla de Claramunt,

Santi Broch, per interessar-se per diferents temes del municipi. La trobada va
tenir lloc a l’Ajuntament poblatà.
Entre els temes que van tractar hi va
haver la gestió del Castell de Claramunt, que és patrimoni de la Generalitat de Catalunya; la millora de les mesures de seguretat a la carretera C-244,
que creua el poble, i la reclamació que
l’Ajuntament va fer a Aigües Ter-Llobregat pels desperfectes en el ferm de
la carretera de la Rata, ocasionats pel
pas d’una canonada.

RECULL DE NOTÍCIES

Èxit d’una nova edició de la Fira de la Candelera
El nostre poble va viure, el primer cap de
setmana de febrer, la Fira de la Candelera. El mercat de productes artesanals i
d’alimentació, que es va fer el diumenge
3 de febrer, va ser, un any més, un èxit
de públic. El dissabte 2 de febrer, festa
local, al migdia, van tenir lloc els actes
tradicionals d’aquesta festivitat, com
la missa solemne i la inauguració de
l’exposició col·lectiva de pintores i pintors poblatans.
Tires de roba de colors decoraven els estrets carrers del nucli antic del poble. Des
de les 9 del matí i fins a les 2 del migdia, els visitants van poder passejar per
aquests racons i descobrir els productes
que oferien una quarantena de parades,
entre les quals n’hi havia de menjar, com
formatges, llonganisses, fuets, olives i
d’altres productes artesanals, com bijuteria, joguines, encens o diferents peces
elaborades a mà. Al entrar a la fira ja es
podien comprar els bunyols, uns dolços
típics d’aquesta festivitat.
A més de les paradetes, el públic es va
poder entretenir una estona mirant els
objectes que feia un ferrer o un bufador
de vidre i les espelmes de cera d’abella
amb canyes de riu que elaborava una
noia. El ferrer i el bufador de vidre van
ser dues novetats de l’edició d’enguany,
així com el taller de bombolles gegants
per a la quitxalla i el de tir amb arc, que
es va fer al parc de Sant Galderic, i que
van tenir una gran acollida.

El mercat de productes artesanals i d’alimentació va omplir els racons del nucli antic

A la plaça de la Vila també es podia trobar
una Vella Candelera que, a l’entorn d’una
foguera, explicava les tradicions relacionades amb aquesta festivitat. Entre la 1 i les
2 del migdia, a la plaça de l’Ajuntament,
l’Associació per a l’Oci de la Gent Gran va
organitzar una ballada de sardanes, que va
ser molt participada.
Aquest mercat ja era el cinquè any que
es feia i el van organitzar la regidoria de
Cultura i l’empresa Mapamundi Produccions. Des de l’organització han valorat
molt positivament aquesta activitat i la
bona resposta de públic, que va ser més
nombrós que en altres edicions.
Missa solemne i exposició
de pintores i pintors locals
L’església va acollir, el dissabte 2 de fe-

Inauguració de la mostra col·lectiva de pintores i pintors poblatans

brer a partir de les 12 del migdia, una
missa solemne cantada per la coral
Schola Cantorum d’Igualada. Abans de
començar la celebració litúrgica, es va
fer la benedicció de candeles. Mossèn
Miquel Guillén va estar acompanyat
de nou capellans més de parròquies del
voltant. Després de la missa, la formació vocal igualadina va oferir un breu
concert i, a continuació, els feligresos
van poder anar a adorar la imatge de la
Mare de Déu de la Llet.
Tot seguit, a la Sala Municipal d’Exposicions es va inaugurar una mostra
col·lectiva de pintors i pintores locals,
que es va poder visitar fins al 17 de febrer. L’acte inaugural va anar a càrrec de
l’alcalde, Santi Broch, que va animar els
artistes a continuar treballant i a donar
a conèixer les seves obres a través de
l’espai cultural.
Aquesta exposició ja és tradicional en la
programació de la festivitat de la Candelera. Enguany van exposar vuit artistes: Pepita Vilamajó, Encarna Moreno,
Maria Simona Fratila, Xus Luna, Clara
Luque, Francesc Surroca, Miquel Bou i
Xavier Muñoz.
Era una col·lecció pictòrica molt diversa
en la qual cada pintor i pintora reflectia
el seu estil. S’hi podien trobar natures
mortes, paisatges de boscos i de mar,
retrats, elaborats amb aquarel·les, olis i
ceres. Aquesta exposició la va organitzar
la regidoria de Cultura.

FEBRER - MARÇ
2013

L’AJUNTAMENT
INFORMA

5

RECULL DE NOTÍCIES

Carnestoltes per a totes les edats
La Pobla de Claramunt es va omplir, entre la segona i la tercera setmana febrer,
de la xerinola del carnestoltes. Petits, joves i grans van poder gaudir d’aquesta
festa, que va tenir com a protagonistes
les disfresses, el confeti i la disbauxa.
A la Llar d’Infants Municipal Sol Solet i
a l’escola Maria Borés els nens i nenes
van poder viure, el divendres 8 de febrer al matí o a la tarda, el carnaval. Els
més petits es van disfressar de pintors i
pintores, amb un barret, una paleta i un
pinzell. El Dijous Llarder la quitxalla va
menjar pa amb botifarra.
A l’escola Maria Borés, els alumnes van
participar en una rua pel recinte educatiu amb l’animació del grup de batuka
de Vilanova del Camí, Molta Xamba.
La desfilada anava encapçalada per un
personatge de Disney molt conegut, la
Minnie.
Els nens i nenes anaven disfressats amb
tots els elements que els havia dit el Rei
Carnestoltes durant la setmana i que
havien de ser de diferents personatges,
com un pallasso, un pirata, un bruixot,
una princesa i un indi. Els estudiants del
centre educatiu també van viure el Dijous Llarder amb diverses activitats, com
anar d’excursió a diferents indrets del
poble per menjar-se la truita o un taller

L’Associació per a l’Oci de la Gent Gran
va organitzar, el dissabte 9 de març, una
excursió a Casp (Saragossa). En aquesta
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de màscares africanes.
El divendres a la nit l’Ateneu va acollir
la festa per al jovent. Unes 250 persones es van aplegar en aquest local
per participar en aquesta gresca, que
es va allargar fins a les 6 de la matinada. Aquesta activitat la va organitzar
el Barrufet Roig, amb la col·laboració
de l’Ajuntament.
Hi havia disfresses de tot tipus: metges,
cuiners, pirates, unes Tortugues Ninja o
Les Tres Bessones i la Bruixa Avorrida. Es
va fer un concurs i els guanyadors per
parelles van ser els cuiners, que van rebre com a obsequi un sopar al restaurant El Cau de l’Ais. El premi col·lectiu va
ser per a un grup de disfresses sobre el
tema del dopatge, com de Maradona, de
metge o de Lance Armstrong, i se’ls va
obsequiar amb una panera.

Les activitats de carnaval van seguir el
dissabte 9 de febrer a partir de les 6
de la tarda. Des de la plaça dels Països
Catalans va sortir una rua animada per
la música i la diversió del grup La Cremallera. Després de passar per diversos
carrers el poble, la desfilada es va acabar
a l’Ateneu.
El local es va omplir de gom a gom i hi
havia més de 200 disfresses. Princeses,
dimonis, lleons, bruixes, cavallers i molts
altres personatges van passar una estona divertida amb la música d’una discomòbil i una pluja de confeti, que és un
dels moments més esperats de la festa.
Enguany es van llençar 100 quilos de
paperets. També es va repartir berenar
per als nens i nenes disfressats. Aquesta
activitat la va organitzar la regidoria de
Cultura.
La gresca del carnaval al nostre municipi es va acabar el diumenge 17 de
febrer a l’Ateneu amb un ball de disfresses que va organitzar l’Associació per a
l’Oci de la Gent Gran. Hi van assistir una
vuitantena de persones, entre les quals
n’hi havia una trentena de disfressades.
L’animació musical va anar a càrrec del
músic Bartomeu. Aquesta activitat va
comptar amb el suport de la regidoria
de Benestar Social.

Els alumnes de cinquè i sisè de l’escola
Maria Borés van visitar, el dimarts 12
de febrer a la tarda, la Sala Municipal
d’Exposicions. Els estudiants van poder
veure els quadres de vuit pintors i pintores poblatans, mostra que es va inaugurar amb motiu de la Fira Candelera.
A més d’observar les obres, els nens i

nenes van rebre les explicacions de tres
dels artistes, Francesc Surroca, Miquel
Bou i Xus Luna. Els pintors van comentar
les diferents tècniques amb què s’havien
fet les creacions, com oli, aquarel·la o
ceres, i els van fer alguna demostració.
Els alumnes van seguir amb atenció i
curiositat les explicacions.

sortida hi van anar 54 persones, que van
passar tot el dia en aquesta població
aragonesa.
L’autobús va sortir a les 7 del matí des
de l’Hotel Robert. Al arribar a Casp es
va anar a esmorzar en un restaurant,
on després hi va haver una demostració publicitària, dinar i ball. A la tarda, hi
va haver una visita guiada per diferents

indrets d’interès de la localitat, com el
Castell, la Col·legiata de Santa Maria la
Mayor, el Mausoleu de Miralpeix o la Torre de Salamanca.
La propera sortida que organitzarà
l’entitat serà, el dijous 4 d’abril, a Torrelles de Llobregat i a Catalunya en Miniatura. L’autobús sortirà a 2/4 de 9 del
matí des de l’Hotel Robert.

Rua de carnestoltes al pati de l’escola
Maria Borés

RECULL DE NOTÍCIES

La rehabilitació del Corral de la Farga i la construcció d’un
nou local a les Garrigues, obres sol·licitades al PUOSC
Foto: Josep Mas

se n’han sol·licitat 169.607,68 €, gairebé
el 80 %, i s’ha demanat per a l’anualitat
2016. Aquest local se situarà al carrer de
Girona amb l’encreuament amb el carrer
de Manresa, davant del parc infantil.
En aquesta primera fase s’inclou la construcció d’un bar, que tindria uns 90 m2, i
la urbanització de l’entorn. En una segona fase es construiria una sala polivalent
com a centre de reunió i activitats per als
veïns, que tindria uns 100 m2, i dos locals
comercials, de 40m2 cada un.

Edifici del Corral de la Farga, al barri del Xaró

L’Ajuntament ha presentat al Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)
2013-2016, de la Generalitat, dues actuacions: la primera i la tercera fase de
la rehabilitació de l’edifici del Corral de la
Farga, al Xaró, i la primera fase de la construcció del local social de les Garrigues.
Per a aquestes dues obres s’ha sol·licitat
un import total de 307.599,69 €.
El termini de presentació de sol·licituds
va finalitzar el 27 de febrer. Les dues
fases que es preveuen tirar endavant
del Corral de la Farga suposaran una
inversió de 172.490,01 €, dels quals
se n’han demanat 137.992,01 €, un 80
%, i s’ha sol·licitat per a l’anualitat del
2015. Al Corral de la Farga, edifici pro-

pietat municipal des de 2011, la part
que es preveu realitzar és l’arranjament
del primer pis com a espai per als veïns
i al qual s’accedirà des del carrer de les
Acàcies.
La sala polivalent, juntament amb els
serveis, ocuparà una superfície de 105,25
m2 útils. També es reurbanitzarà l’entorn
de vialitat i s’adequarà una zona verda.
En una segona fase posterior el que es
faria seria l’adequació de la planta baixa
de l’edifici com a equipament de restauració. L’accés a aquesta part es faria des
de l’avinguda del Corral de la Farga.
La primera fase de la construcció de
l’equipament social de les Garrigues té
un pressupost de 212.009,61 €, dels quals

La línia de manteniment
i conservació del PUOSC
El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2016 té com a novetat
una línia de subvenció per a despeses
corrents de reparacions, manteniment
i conservació, que tindrà un caràcter
plurianual per quatre anys. Per a aquest
concepte, s’ha concedit un import total
de 130.867,86 €, dels quals 32.716,96 €
seran per a aquest 2013 i la resta es
distribuiran en quantitats iguals fins
al 2016. S’inclouen diferents despeses
que té l’administració local poblatana,
com el manteniment de diversos equipaments municipals.

Millores al parc de Sant Galderic

Nova imatge del parc infantil de Sant Galderic

L’Ajuntament ha realitzat, des de final de
febrer i fins a mitjan de març, diverses

obres de millora al parc infantil de Sant
Galderic, situat darrere de la Casa Consis-

torial. L’obra l’ha realitzat el Taller Àuria i
ha suposat una inversió d’uns 12.600 €.
La millora ha consistit en la col·locació de
paviment de cautxú en tota la zona, així
com la reubicació d’alguns dels diferents
jocs que hi havia instal·lats. Amb aquest
nou paviment, a més de millorar la seguretat dels infants, s’evitaran els tolls que
es feien en aquest espai quan plovia.
A més de la millora de la zona de joc,
es va aprofitar per arranjar el mur de
separació amb la plaça de l’Ajuntament
i que ha tingut un cost d’uns 2.000 €.
L’arranjament del parc de Sant Galderic
era una de les actuacions incloses en el
Pressupost per a aquest any.
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L’Ajuntament arranja voreres i carrers de diversos barris

Reparació d’una vorera del carrer de Soldevila

L’Ajuntament ha realitzat, aquests darrers
mesos, diverses obres de millora a les voreres i als vials de diferents barris del municipi. En concret, les zones on s’han execu-

tat aquests arranjaments han estat a can
Galan i a les Cases Noves.
Les millores han consistit a arranjar
parts de voreres que estaven en mal
estat en carrers com els de Pare Anton Soteras, Soldevila o Francesc Salvà.
També s’han tapat espais que ocupaven
arbres al carrer de Doctor Fleming, a can
Galan, i així s’ha eixamplat la vorera per
facilitar el pas dels vianants. En aquesta
mateixa zona, al carrer de Comte Borrell
II, s’ha tret algun arbre que coincidia
amb entrades de garatges, igual que al

carrer de Guillem de Claramunt. Aquestes actuacions les ha executat l’empresa
Construccions Munta, SL.
Al pati de l’escola Maria Borés també
s’estan realitzant i a punt d’acabar una
sèrie de millores. Aquestes consisteixen
en la col·locació de diverses reixes per
evitar que quan plou l’aigua es quedi
entollada. Aquesta actuació l’executa
l’empresa Construccions Isari 2000, SL
que també serà l’encarregada d’arranjar
alguns vials que estan malmesos al barri
del Xaró.

La Pobla signa un conveni per a la promoció del Centre
d’Innovació i Servei a les Empreses de Vilanova
Els ajuntaments de la Pobla de Claramunt,
Vilanova del Camí i Òdena van signar, el
dijous 21 de febrer, un conveni per dinamitzar el Centre d’Innovació i Servei a les
Empreses de la Conca d’Òdena. Aquest
equipament, que encara està en construcció, està ubicat al polígon de la Riera
de Castellolí, a Vilanova del Camí.
L’objectiu d’aquest acord, que es va signar a la Sala de Plens de l’Ajuntament vilanoví, és sumar esforços per aconseguir

millorar les oportunitats del territori, en
una comarca molt afectada per la crisi.
L’alcalde poblatà, Santi Broch, va afirmar
que aquest conveni és un exemple de la
col·laboració entre els tres municipis per
tirar endavant un projecte, independentment dels colors polítics que governen
les diferents administracions locals.
Broch va assenyalar la importància de
l’existència d’aquest centre per mancomunar esforços i que ha de funcionar

com un espai de trobada entre els empresaris de les tres localitats. La signatura
d’aquest conveni és una mostra més de la
col·laboració entre aquests tres municipis
anoiencs, que també han tirat endavant
el programa Mentor PAE, un pla de millora i dinamització dels polígons dels Plans
d’Arau, a la Pobla de Claramunt, el Pla de
Rigat i la Riera de Castellolí, a Vilanova
del Camí, i les Gavarreres, a Òdena, i que
ha promogut la Diputació de Barcelona.

S’aprova l’actualització del mapa de capacitat acústica
L’Ajuntament va acordar, en la sessió
ordinària del 17 de gener, l’adequació
i actualització del mapa de capacitat
acústica, que es van aprovar a final de
2006 juntament amb la modificació de
l’Ordenança sobre Sorolls i Vibracions. El
punt va rebre els vots favorables de tots
els regidors del Consistori.
L’adequació d’aquest mapa s’ha realitzat
per tal de seguir les directrius del Decret
Llei 176/2009, de la Generalitat de Catalunya, en què es recullen alguns dels
preceptes del Reial Decret 1367/2007,
del Govern de l’Estat. La principal novetat que s’incorpora és l’adequació dels
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nivells de soroll als usos predominants
del sòl, principalment als nous desenvolupaments urbanístics i a l’interior de les
edificacions destinades a usos sensibles
al soroll, com ara, residencials, hospitalaris, educatius o culturals. Tota la informació sobre aquest tema es pot consultar al
web de l’Ajuntament www.lapobladeclaramunt.cat.
A més d’aquest punt, en aquest Ple també
es va aprovar, per unanimitat, la convocatòria de sol·licitud de subvencions per
a les entitats locals. El període de petició
d’ajudes va ser del 18 de gener al 18 de
març i s’havien de presentar a les oficines

municipals.
En l’apartat de precs, preguntes i mocions, el grup municipal Socialista va presentar una moció sobre les mesures que
caldria prendre a la C-244 quan es talla
la C-15, com per exemple, quan hi ha
un accident. Davant d’aquesta proposta, l’alcalde, Santi Broch, va explicar que
quan es produeix algun tipus de situació
com aquesta s’està en contacte amb els
Mossos d’Esquadra. De tota manera, va
dir que parlaria amb el Servei Català de
Trànsit per saber si existeix algun protocol
d’actuació. Al final la moció, amb alguns
canvis, es va aprovar per unanimitat.

RECULL DE NOTÍCIES

La regidoria de Medi Ambient inicia una campanya
contra les defecacions de gossos

La problemàtica sobre les defecacions de gossos s’ha detectat en diferents indrets del poble

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament ha iniciat una campanya en contra
de les deposicions fecals de gossos en espais públics. Aquesta iniciativa vol conscienciar els propietaris d’animals de la
necessitat de recollir les defecacions per
mantenir net el poble i afavorir el civisme i
la convivència entre els ciutadans.
Amb el lema “Ell NO ho pot fer, tu SÍ”,
s’ha posat en marxa aquesta campanya que ha consistit en el repartiment

de programes informatius per les llars
del poble i la col·locació de cartells en
els establiments, equipaments i plafons municipals. La regidoria de Medi
Ambient també està treballant en la
ubicació de panells en diferents espais
públics, com parcs i carrers, per prohibir
les defecacions i conscienciar els propietaris sobre la necessitat de recollir els
excrements.
Aquesta iniciativa s’ha tirat endavant per
la problemàtica detectada en diferents
punts del poble. La recomanació de recollir les deposicions fecals es recull en una
Ordenança sobre la Tinença d’Animals
de Companyia, que va aprovar el Ple
de l’Ajuntament el 8 d’abril de 2010. En
aquest text s’especifica que “queda prohibit deixar les deposicions fecals de gossos
a qualsevol lloc destinat al trànsit de via-

nants, especialment, als parcs infantils, zones d’esbarjo i enjardinades. El posseïdor
de l’animal les ha de retirar i dipositar als
contenidors d’escombraries (color verd).
Es prohibeix que es llencin a les papereres
públiques”.
En aquesta ordenança també es recull
que “els animals de companyia a la via
i als espais públics han d’anar lligats
amb corretja i els que siguin considerats perillosos han de portar morrió”. A
més s’especifica que l’incompliment dels
punts recollits en el text es poden sancionar amb faltes lleus, greus o molt greus.
L’ordenança es pot consultar al web
www.lapobladeclaramunt.cat.
Des de la regidoria de Medi Ambient es vol
demanar als poblatans i les poblatanes la
seva col·laboració en aquesta campanya
per mantenir la Pobla de Claramunt neta.

Tallers de cuina i campionat de pòquer, al Cau Jove
La regidoria de Joventut, a través del Cau
Jove, va organitzar, entre el gener i el febrer,
diverses activitats per als joves del nostre
municipi. Uns tallers de cuina i un campionat de pòquer són les propostes que es van
realitzar durant aquest dos mesos.
Al taller de trufes, el divendres 25 de gener, hi van participar una desena de joves
i van fer aquests dolços de coco, crocant,
cacau en pols i xocolata. Al de creps, que
es va fer el divendres 15 de febrer, els
participants, entre 30 i 40, van aprendre
a fer aquesta pasta farcida amb pernil
dolç, formatge, paté, xocolata, nata o
melmelada. La crep que va tenir més èxit
va ser la de xocolata.

Les activitats culinàries al Cau Jove van
seguir amb un taller de mones de Pasqua,
el divendres 22 de març. El 17 de maig
n’hi haurà un d’amanides fredes i el 7 de
juny, un de batuts.
Al campionat de pòquer, que es va dispu-

tar el dilluns 18 i el dimarts 19 de febrer,
hi van participar set joves. Es va fer dues
taules de joc, en què va quedar un classificat de cada una. Els dos finalistes van
ser el Dani Haro i el Dani Blanca, que va
ser el guanyador. A més d’aquest torneig,
el Cau Jove organitza, del 25 al 28 de
març, un campionat de billar, i del 22 al
27 d’abril, se’n farà un de Fifa 13 Play 3.
A més d’aquestes propostes, l’equipament
juvenil acollirà els divendres del mes
d’abril un taller de bellesa i des d’aquest
mes de març i fins al setembre a l’espai
de l’Expojove hi haurà una mostra amb el
títol “Bitxo rar, et sents diferent o et fan
sentir diferent?”

La Xarxa Transició Escola Treball (TET)
de l’Anoia Sud, de la qual forma part
la Pobla de Claramunt juntament amb
altres municipis de la comarca, va ser
un dels exemples de bona pràctica que
es va presentar en una jornada de la
Diputació de Barcelona sobre orientació i formació. L’activitat va tenir lloc

el dijous 7 de febrer al Museu de la Pell
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia.
Relacionat amb aquesta xarxa, una de
les iniciatives que s’està realitzant és el
Programa de Qualificació Professional
Inicial (PQPI-PTT) d’auxiliar en vivers
i jardins, en què hi participen joves
poblatans i d’altres municipis de la

comarca. Els alumnes aprenen què és
l’horta i la poda ecològica, que posen
en pràctica en diversos parcs i jardins
municipals dels Hostalets de Pierola.
Aquest curs també ha servit com a
exemple en un vídeo sobre formació
professional que ha realitzat la Diputació de Barcelona.

Joves que van participar al taller de trufes
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Vista general de la Pobla de Claramunt. Any 1910. Postal

Un fons d’imatges de l’ahir
i de l’avui

10

L’ARXIU FOTOGRÀFIC MUNICIPAL (AFM)
COMPLEIX TRENTA ANYS

Entre el 1983 i el 1987 la persona que es va ocupar de gestionar
el fons fotogràfic va ser la Marta Bartrolí. I des de l’any 1987 i fins
l’actualitat se n’encarrega el fotògraf Andreu Miquel.

Recuperar la història, la de temps enrere i la més actual, ens ajuda
a identificar com a poble i a definir el nostre futur. Amb aquesta
essència, l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt va tirar endavant, a principi de la dècada dels 80, un projecte molt ambiciós:
la creació de l’Arxiu Fotogràfic Municipal. Així es recull en una
acta del Ple del Consistori del 7 de novembre de 2003. El punt es
va aprovar amb quatre vots a favor de Convergència i Unió, 3 en
contra del PSC i les abstencions d’un regidor de Convergència i
d’un socialista.
L’aleshores alcalde poblatà, Jaume Armenteras (alcalde entre els
anys 1983 i 2006), recorda que el fons fotogràfic va néixer “amb
la voluntat de tenir constància de la història antiga del poble
i també de la més recent. L’objectiu era potenciar la cultura
i tots els temes que donessin renom al municipi, com va ser
el Premi Gumersind Bisbal en col·laboració amb la Fundació
Salvador Vives i Casajuana”. Armenteras afirma que “avui en
dia és un orgull per al nostre poble comptar amb un arxiu
com aquest, que és el segon més important de la comarca, i
el que cal ressaltar és que la tasca s’hagi continuat”.
Abans de la constitució de l’Arxiu Fotogràfic Municipal (AFM), a la
Pobla existia l’Escola d’Arts i Oficis, entitat en la qual hi havia un
grup de poblatans i poblatanes que van començar a recollir fotografies antigues i que comptaven amb el suport de l’administració
local. Després, però, per diversos motius, no van seguir amb aquesta tasca i va ser l’Ajuntament qui se’n va fer càrrec.

Un arxiu amb més de 16.000 imatges
Actualment, l’Arxiu Fotogràfic Municipal compta amb 16.526 instantànies. El 1985 se’n recollien 290. Per tant, el creixement que
ha anat fent és molt considerable i la feina que s’ha realitzat al
llarg dels anys ha estat molt important. Com recorda Andreu Miquel, el 1987 es va donar un gran impuls al fons amb l’aportació
de gairebé 5.000 clixés per part de Santi Ibarz. Una part d’aquestes
imatges es van poder veure en una exposició que es va fer el setembre de 1987, amb motiu de la Festa Major.
En diferents ocasions des del butlletí municipal es van fer crides
perquè la gent cedís imatges. I així, de mica en mica, es va anar
formant el fons del qual avui es disposa. Passant una bona estona
entre les imatges es pot fer un passeig des del passat més llunyà
fins a l’actualitat. La fotografia més antiga que es conserva és de
principi del segle passat, del voltant de l’any 1900.
Hi podem trobar instantànies dels esdeveniments festius que
s’organitzaven i s’organitzen al poble, com la Festa de la Bicicleta,
les catifes de flors per Corpus o els Armats; dels actes i fets que
s’han esdevingut, com la inauguració de la restauració del Castell
de Claramunt, el 1996, o l’incendi que hi va haver a l’empresa
Unión Industrial Papelera, el 1995; dels canvis que hi hagut al
poble en els diferents àmbits, com la inauguració del rec de Sant
Procopi, el 1986, o de la nova Llar d’Infants Municipal Sol Solet, el
2010. També es conserven alguns records fotogràfics de la Guerra
Civil, tot i que no són gaires.
Al llarg dels anys, el fons fotogràfic s’ha anat nodrint de les cessions que han fet diversos particulars. En aquest sentit, les perso-

L’AJUNTAMENT
INFORMA

FEBRER - MARÇ
2013

EL REPORTATGE
nes que van aportar més material van ser: Joan Castellvell, Rossend Alió, Martí Martí, Joan Llopart, Francisco Gallardo, Salvador
Valls, Joan Bové i Antoni Ferrer. A partir dels anys 80 l’autor de
la majoria de les imatges és l’Andreu Miquel, tot i que també en
té desde 1965. L’AFM ha servit com a font per a l’edició d’alguns
col·leccionables i llibres sobre el municipi.
Diferents ubicacions del fons
Al llarg del temps, l’Arxiu Fotogràfic Municipal poblatà ha estat
ubicat en diferents equipaments. Els primers quatre anys, quan el
fons comptava amb entre 200 i 300 imatges, es va situar en un
espai de les oficines municipals, Després, en el mateix edifici, es
va traslladar al tercer pis en uns despatxos destinats a les entitats
locals.
A partir de l’any 1991, la col·lecció fotogràfica es va situar al tercer
pis de l’edifici de l’antic Casa de la Vila, que es va reformar i on
també s’hi va ubicar la biblioteca. Actualment, hi podem trobar el
Cau Jove. Des de 2007 la masia de can Galan acull l’AFM, que està
obert per poder-se consultar els dimecres, de les 6 de la tarda a
les 8 del vespre.
Les fotografies estan classificades en caixes, separades per anys.
Cada una de les imatges, que està enganxada en un cartolina,
està identificada amb el nom de l’autor, l’any que es va fer i una

breu explicació del que es pot veure. Aquest model es va seguir
de l’Arxiu Fotogràfic d’Igualada. Fa uns quatre anys es va realitzar
una tasca de digitalització de tot el material.
Un arxiu obert als poblatans
Una de les finalitats d’aquest fons ha estat obrir-lo i donar-lo a
conèixer als poblatans i les poblatanes. Per això, des de mitjan de
la dècada dels 80, la Sala Municipal d’Exposicions acull, anualment, una mostra d’aquestes imatges, que temps enrere s’havia
fet per la Festa Major i ara, des de ja fa uns quants anys, es fa pels
voltants de Setmana Santa.
Precisament, des del diumenge 24 de març i fins al 7 d’abril, les
parets de l’espai cultural poblatà estan plenes de plafons amb fotografies. N’hi ha de fa molts anys, de tres dècades endarrere i de
l’any 2012. L’horari de visita és de dilluns a dissabte, de 2/4 de 6
de la tarda a 2/4 de 8 del vespre, i els diumenges, de les 12 a les
2 del migdia.
Fent una ullada a aquesta mostra i dedicant més estona a endinsar-nos en l’important fons de l’AFM podem dir que una imatge
val més que mil paraules.

Campanar de l’església de Santa Maria destruït en l’època de la Guerra Civil.
Any 1936. Autor: Rossend Alió

Portada del programa de l’exposició de les fotos de Santi Ibarz, que formen
part de l’AFM

Festa del Pedal. Any 1983. Autor: Andreu Miquel

Antic Sindicat de Pagesos. Any 1998. Autor: Andreu Miquel
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La regidoria de Benestar Social s’interessa per les
necessitats de les persones majors de 80 anys
La regidoria de Benestar Social de
l’Ajuntament va posar en marxa, entre final de gener i principi de febrer,
el programa “Els Serveis Socials més
a prop”, adreçada a les persones majors de 80 anys del nostre municipi.
Aquesta iniciativa es va realitzar en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’empresa Fundació Desenvolupament Comunitari.

Aquest programa tenia com a objectiu
identificar situacions de necessitat i
poder informar sobre els recursos socials i comunitaris. Des de la regidoria
de Benestar Social es van enviar més
d’un centenar de cartes a les persones
majors de 80 anys en què se’ls informava sobre aquesta iniciativa.
Dos professionals de l’empresa Fundació Desenvolupament Comunitari van

visitar les diferents llars, entre final de
gener i principi de febrer, i van plantejar diverses qüestions als poblatans
i les poblatanes. Un cop recollides les
dades ara s’estan valorant els casos que
necessiten alguna de les atencions que
s’ofereixen des de Serveis Socials de
l’Ajuntament i s’extreuran unes conclusions genèriques que es donaran a
conèixer en el proper butlletí.

La Pobla acull un curs de formació d’operadors de
carretons elevadors i plataforma elevadora

Inauguració del curs que es fa al Local Social
de l’Ateneu

El nostre municipi acull un curs de formació d’operadors de carretons elevadors i plataforma elevadora, promogut
pel Consell Comarcal i que s’inclou

dins de la cinquena edició del projecte
Anoia Activa. Hi participen 15 persones
que estan aturades, tres de les quals
són poblatanes.
Les classes es van iniciar el dilluns 11
de març i s’allargaran fins al dissabte
6 d’abril. El curs, que té una durada de
85 hores, inclou una part teòrica, que
es fa al Local Social de l’Ateneu, i una
de pràctica. Aquesta formació és una
de les més sol·licitades i que ofereix un
dels percentatges més alts d’inserció.
L’objectiu d’aquestes classes és formar
els alumnes per desenvolupar el seu
treball amb equips d’elevació. Els as-

sistents obtindran dos carnets: el de
plataforma elevadora i el de carretons
elevadors. Les sessions van a càrrec de
docents de l’empresa IFTEM.
L’obertura del curs va anar a càrrec
del conseller de Promoció Econòmica
del Consell Comarcal de l’Anoia, Josep
Centellas, i de l’alcalde poblatà, Santi
Broch, que va agrair la tasca de l’ens
comarcal per apropar als municipis els
cursos i fer més pròxima la formació.
Broch també va encoratjar els participants a construir una nova trajectòria
professional o reorientar-la, i la formació és un primer pas.

L’Ajuntament aprova una moció de suport a la declaració
de sobirania i el dret a decidir
L’Ajuntament va aprovar, en el Ple ordinari del dijous 14 de març, una moció
de suport a la declaració de sobirania i el
dret a decidir del poble de Catalunya. El
text, presentat per Esquerra Republicana
de Catalunya, va rebre el vot a favor de
tots els grups municipals: CiU, PSC i ERC.
La moció es va aprovar amb un afegit
que va aportar el grup municipal Socialista en el punt primer en què es diu:
“Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament
de la Pobla de Claramunt a la declaració
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de sobirania i el dret a decidir del poble
de Catalunya”. El PSC va aclarir al final
d’aquesta frase: “de forma acordada i legal”. En el punt segon es recollia fer arribar l’acord al Parlament de Catalunya.
La cambra catalana va aprovar aquesta
declaració el 23 de gener de 2013.
A més d’aquest tema, en aquesta sessió
es acordar, per unanimitat, l’acceptació
de la subvenció de la Generalitat concedida per les despeses de funcionament
de la Llar d’Infants Municipal Sol Solet

per al curs 2011-2012. Aquesta ajuda
econòmica és de 55.900 €, que suposa
1.300 € per alumne, amb un total de 43
nens i nenes.
Una altra de les qüestions que es va
tractar va ser la incorporació del nostre municipi a la Mancomunitat per a
l’atenció dels minusvàlids psíquics de la
comarca de l’Anoia, APINAS. Aquesta adhesió suposarà l’aportació de 13.500 € a
l’any per a aquesta entitat. El punt es va
aprovar per unanimitat.

RECULL DE NOTÍCIES

L’equip amateur del CF la Pobla se situa en posició de
promoció d’ascens
L’equip amateur del CF la Pobla se
situava en la vint-i-unena jornada, a
principi de març, en posició de promoció d’ascens. Els poblatans es trobaven
en el segon lloc de la taula de la quarta catalana, grup 7, i havien aconseguit sumar 41 punts, empatats amb
el tercer classificat, el García Montbui
Club Futbol Esp. Al capdamunt hi havia el Carme, CE , amb 47 punts.
Dels sis partits disputats entre la jornada quinze, el tercer cap de setmana
de gener, i la vint-i-una, el segon cap
de setmana de març, els futbolistes po-

blatans els van guanyar tots. Les victòries van ser amb el García Montbui
Club Futbol Esp. (1-2), el Montbui, CF
(1-3), el Rebrot, UD (8-1), el Piràmides
d’Igualada, CE (1-2), l’Ateneu Igualadí,
SEF (3-1) i el Masquefa, FC (5-0).
Pel que fa al futbol base, l’equip millor
classificat era l’aleví B, que juga dins
del grup 22 de la quarta divisió. En
la dinovena jornada, el segon cap de
setmana de març, els joves futbolistes
poblatans se situaven en el segon lloc
de la classificació, amb 41 punts. Dels
enfrontaments que van jugar a partir

del tercer cap de setmana de gener cal
destacar les grans victòries que van
obtenir davant el Fàtima, FC (14-0) i la
Torre de Claramunt, UD (20-0).
Pel que fa a la resta d’equips base,
les classificacions i els punts eren
els següents: el juvenil, tretzè, amb 6
punts; el cadet, dotzè, amb 11 punts;
l’infantil, onzè, amb 14 punts; l’aleví
A, desè, amb 15 punts; l’aleví C, setè,
amb 21 punts; el benjamí 7 A, quinzè, amb 3 punts; el benjamí 7 B, vuitè,
amb 17 punts, i el prebenjamí 7, dotzè,
amb 9 punts.

Els equips de veterans del CT la Pobla, els millors
classificats a la Lliga Catalana i Baix Llobregat
Els equips de veterans + 40 i + 50 del CT
la Pobla eren, a mitjan de març, els millors classificats a la Lliga Catalana i Baix
Llobregat. Els Veterans + 40 se situaven
en el sisè lloc de la taula classificatòria,
amb 25 punts, i els Veterans + 50 eren
cinquens, amb 27 punts.
Els Veterans + 40, que juguen dins del
grup B de la primera divisió, havien disputat, des de principi de la lliga, tretze partits,
dels quals n’havien guanyat sis i n’havien
perdut set. Dels enfrontaments jugats entre el 12 de gener i el 9 de març en van
guanyar tres davant el Ripollet (5-0), el
Sant Andreu de la Barca (5-0) i el Begues
(5-0) i en van perdre dos, amb el Corbera
(5-0) i el Sánchez Casal (3-2).
Quant als Veterans + 50, inclosos en el
grup B de la primera divisió, en total
havien jugat tretze partits, dels quals
n’havien guanyat set i n’havien perdut

sis. Dels enfrontaments jugats entre el
19 de gener i el 2 de març van aconseguir una victòria davant el RC Polo
(2-1). En la resta de partits no van poder
sumar cap punt positiu i van ser davant
l’Hospitalet (0-3), el Vilanova i la Geltrú
(2-1) i el Vallparc (1-2).
L’equip A + 18, inclòs dins del grup A de la
primera divisió, se situava en el sisè lloc de
la classificació, amb 18 punts. Els tennistes poblatans havien jugat un total d’onze
partits, dels quals n’havien guanyat quatre
i perdut, set. Entre el 5 de gener i el 2 de
març van jugar quatre partits: un el van
guanyar amb l’Hispano Francès (0-5) i la
resta els van perdre amb el Vilanova i la
Geltrú (5-0), el Corbera (1-4) i el Sant Andreu de la Barca (3-2).
Quant a l’equip B, que forma part del
grup B de primera divisió, es trobava en
el vuitè lloc de la taula, amb 14 punts.

En total havia jugat 12 partits, dels
quals només n’havia pogut guanyar un
i la resta els havia perdut. Entre el 5 de
gener i el 2 de març no va aconseguir
sumar cap victòria.
A més de participar en aquesta competició, el CT la Pobla organitzarà entre
mitjan d’abril i la primera setmana de
juliol el XXXV Campionat Social Individual Masculí i Femení. Les inscripcions
es podran fer fins al 17 d’abril. Des de
mitjan de març i fins a final de maig
també s’està jugant el VIII Torneig de
Dobles Mixtos, en què hi participen nou
parelles.
Per al dilluns 8 d’abril l’entitat poblatana ha convocat l’assemblea general
ordinària anual, que tindrà lloc al Local
Social del club a 2/4 e 9 del vespre, en
primera convocatòria, i a les 9 del vespre, en segona convocatòria.

Al nostre municipi es va fer, el dilluns 11 de febrer, un acapte de
sang, que va organitzar el Banc de
Sang i Teixits. Es van fer 14 dona-

cions, entre les 6 de la tarda i les 9
del vespre, al Consultori Mèdic Municipal. Aquesta sang es destina a
les intervencions quirúrgiques, per a

tractaments oncològics, per a trasplantaments i en casos d’accidents
greus. El proper acapte és previst per
al mes d’octubre.
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L’equip d’escacs del CT la Pobla es manté a la segona
categoria del Campionat de Catalunya per Equips

Enfrontament entre jugadors del CT la Pobla i
del Súria a les instal·lacions poblatanes

L’equip d’escacs del CT la Pobla va
aconseguir mantenir-se a la segona
categoria provincial del Campionat de

Catalunya per Equips, que va finalitzar
el tercer cap de setmana de març. Els
poblatans, que jugaven dins el grup
sisè, van quedar en el vuitè lloc de la
classificació, amb tres punts.
La competició es va iniciar el mes de
gener. Dels enfrontaments disputats
durant el torneig, els poblatans van
aconseguir guanyar davant el Joviat
(2,5-3,5), que va baixar a tercera, i van
aconseguir empatar a 3 amb els Hostalets de Pierola i el Calaf. Les derrotes
van ser davant el Catalonia C (1,5-4,5),

el Navarcles (1,5-4,5), l’Estany (5,50,5), el Balsareny-Sallent B (2-4) i el
Súria (5-1).
La classificació d’aquesta segona categoria la van encapçalar l’Estany i els
Hostalets de Pierola, que van pujar a primera. Enguany el nivell dels equips feia
difícil puntuar i les partides eren molt
igualades. Els jugadors que van integrar
l’equip poblatà van ser: Toni Mabras,
Manel Torres, David Zumel, J. A. Jiménez, Juan Lorente, Josep Sabaté, Manuel
Zumel, Ángel Cervelló i Unai González.

EL MÓN DE LES ENTITATS

El Grup Teatre Jardí, de nou a escena

Un dels moments de la representació de l’obra “Políticament incorrecte “

Les expectatives eren molt altes i es van complir. Després d’uns anys
de no pujar als escenaris, el Grup Teatre Jardí va reaparèixer, el diumenge 24 de febrer, amb l’enrevessada comèdia de Ray Conney
Políticament incorrecte. Unes 200 persones van omplir les cadires
de l’Ateneu. L’obra de Conney és molt divertida, desenfadada i molt
agraïda per part del públic, que encadena les rialles. La representació va durar poc més de dues hores que van passar com si res.
Els joves actors i les actrius, tot i els nervis que van viure darrere el
teló, se’n van sortir força bé. Cal destacar la bona interpretació dels
tres protagonistes: el diputat del PP Robert Massip, interpretat per
l’Albert Escolà; el seu secretari, el Sr. Eduard Feliu, que encarnava el
Joan Tort; i la diputada socialista, que era la Carolina Telechea. No
cal oblidar la resta de personatges que s’entrecreuen amb aquests
principals i que entren i surten per la finestra i la porta de l’habitació
de l’Hotel Palace i que van aportar el seu gra de sorra perquè la representació fos tot un èxit.
L’argument de l’obra avui en dia està molt d’actualitat, amb els casos
d’espionatge que han aflorat en el món polític. Per això, fins i tot, en
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el text de l’obra s’hi van incorporar algunes referències a les notícies
que apareixen aquests dies en els mitjans de comunicació. L’obra de
Ray Conney és complicada de representar perquè al final ni els mateixos personatges saben on són, però també molt divertida.
El cost de les entrades per assistir a aquesta representació es va fer
amb l’aportació d’aliments destinats a les famílies desafavorides del
municipi. En total es van recollir 300 quilos de menjar. Les persones
que no van portar cap producte van poder comprar una entrada i es
van recaptar 460 € que es destinaran a la mateixa causa.
El recuperat Grup Teatre Jardí, sota la direcció de l’Esther Touriñán,
està integrat per: Maribel Gallardo, Mireia Buera, Cisco Mañé, Marina Torres, Mireia Ferrer, Albert Escolà, Joan Tort i les noves incorporacions de Carolina Telechea i Manel Torres. També hi ha tres apuntadores que són la Carme Vallès, l’Elisenda Herranz i la Lioba Badias.
Per a la confecció dels decorats es va comptar amb la col·laboració
de l’Enric Argelich i del Jordi Costa i a l’equip de so, del Xavier Surroca. El mobiliari va ser cedit per l’empresa Mobles d’Artesania El
Corc.

PODEM LLEGIR
Títol: El guardià invisible
Autora: Dolores Redondo
Editorial: Columna Edicions, 2013 (català)
Editorial Destino, 2013 (castellà) - El guardián invisible
465 pàgines
L’autora va néixer a Donostia el 1969 i
és llicenciada en Dret. Ha escrit una sèrie
de curts i contes infantils. El 2009 va publicar la primera novel·la Los privilegios
del àngel. Acaba de publicar El guardià
invisible, primer llibre del que serà una
trilogia. Ja s’ha traduït i venut en diferents països i va acompanyada d’una

www.anyespriu.cat
El 2013 és l’Any Espriu. Salvador Espriu
i Castelló va néixer a Santa Coloma de
Farners el 1913 i va morir a Barcelona
el 1985. En aquesta pàgina web es pot
trobar tot el que enguany s’ha preparat per a aquesta efemèride. Hi ha

gran campanya mediàtica perquè els productors de la famosa sèrie Millenium, de
Stieg Larsson, n’ha comprat els drets per
portar-la al cinema.
De fet, és una obra fàcil d’imaginar en
cinema perquè és àgil i plena d’acció. A
més, la protagonista i els personatges, en
general, són d’aquells que s’anomenen de

l’agenda completa d’actes, exposicions,
representacions teatrals i homenatges. A
més, també inclou molta informació útil,
tant per als seus lectors com per a professors i alumnes.
Hi ha la seva biografia i tota la bibliografia classificada per gèneres. També s’hi
pot trobar un recull de webs i documents

caràcter.
És la història de la inspectora d’homicidis
Amaia Salazar, que ha de tornar al seu
poble natal, Elizondo, per investigar
uns terribles assassinats. El més estrany d’aquests fets és que incorporen
elements de la màgia i les llegendes
d’aquest indret basc-navarrés. La trama
de la investigació és trepidant, però encara és més intens i emotiu descobrir, de
mica en mica, la dolorosa infantesa de
la protagonista i com el retorn al poble
li fa reviure totes les pors i els traumes
del seu passat.

fotogràfics, sonors i visuals, com ara la
seva darrera entrevista televisiva que li
va fer Josep Maria Espinàs al programa
Identitats de TV3 l’any 1984.
Mercè López Raich
Bibliotecària de la Biblioteca Municipal

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

GRUPS MUNICIPALS

>> Maneres poc elegants de fer política
Una de les funcions de l’oposició és fiscalitzar
les accions de l’equip de govern. A vegades,
però, es fan determinades afirmacions – en
aquest cas, llegeixis insinuacions- que cal ser
molt prudents a l’hora de fer-les i més ara que
estem vivint aquests moments polítics tan
convulsos i on sembla que tot estigui contaminat. Però no tothom és igual i, com en
altres àmbits de la vida, no totes les persones
que es dediquen a la política es poden posar
dins el mateix sac. En el darrer Ple de 2012 es
va aprovar el Pressupost per a l’any en curs.
El punt va rebre els vots a favor de l’equip de
govern de CiU i d’un dels partits de l’oposició,
ERC, al qual volem agrair el seu suport. El
grup municipal Socialista hi va votar en contra, una postura respectable i legítima. Però,
com hem dit en les primeres línies d’aquest
article, hi ha moltes maneres d’expressar-se i,
a vegades, no cal tirar verí.
En aquest Ple el PSC, per boca del seu portaveu, va argumentar com a principal motiu
per votar en contra d’aquests pressupostos la

compra de dues finques, una al barri de can
Ribalta i l’altra, a la zona de les Cases Noves.
Fins aquí correcte. Amb el que ja no va ser
tan correcte va ser amb les insinuacions que
va deixar entreveure després amb les seves
paraules. Quant a la finca de can Ribalta va
assegurar que s’adquireix perquè “és propietat d’una senyora que és l’àvia d’una regidora
de CiU a l’Ajuntament d’Igualada i la sogra
del germà d’una regidora”. I pel que fa al terreny de la zona de les Cases Noves, la finca
de l’antic bar el Pont, “és propietat d’Unnim i
el senyor alcalde fa peritatges per a aquesta
entitat bancària”. Què està insinuant? Què vol
donar a entendre?
Ja ho vam explicar el dia del Ple, però ho volem deixar ben clar. La finca de can Ribalta es
comprarà per poder urbanitzar aquesta zona,
una actuació que ja fa anys que s’intenta tirar endavant, però que no s’havia aconseguit
executar perquè no hi havia acord entre els
veïns, que havien de cedir una part dels seus
terrenys. D’aquesta manera, no ho hauran de

fer i es podrà realitzar la millora del barri. A
més, si no s’havia comprat abans era perquè
el preu que es venia era elevat i ara s’ha pogut adquirir per la meitat (71.500 €). Un altre
element que cal tenir en compte és que la
proposta d’aquesta adquisició ens la va fer el
regidor d’ERC, que viu en aquest barri. I quant
a la finca de l’antic bar el Pont s’adquirirà per
ampliar un carrer que s’ha d’obrir en aquella
zona i el preu de compra (79.289 €) també
està molt ajustat.
Per tant, en aquestes dues accions no hi ha
cap mala fe, ni cap mà negra, com van voler
donar a entendre des del PSC. Aquesta no és
la nostra manera d’actuar i de governar. Ens
agrada deixar les coses clares, no amaguem
res, i el que fem és per millorar el nostre
poble, la Pobla de Claramunt, i la vida dels
nostres ciutadans i ciutadanes, tot i que ens
aquests moments que estem vivint costi tirar
endavant.
Grup Municipal de CiU
NOVEMBRE 2012
GENER 2013
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>> Pressupost de l’Ajuntament any 2013
El Ple Municipal de finals de l’any passat
va aprovar el Pressupost de l’Ajuntament
pel 2013. El vot del Grup Socialista va ser
contrari al mateix per vàries raons, les
principals:
• No veiem que s’hagi fet cap esforç de
racionalització per reduir la despesa de
funcionament de l’Ajuntament. Tampoc
sembla tenir cap importància per l’equip
de govern que els ingressos per venda
d’energia de les plaques solars instal·lades
a l’escola i els ingressos procedents de
l’impost a les companyies distribuïdores d’aigua, electricitat, gas o telefonia
s’hagin reduït substancialment (entre un
30 i un 50%)
• No creiem d’interès municipal ni l’equip
de govern ha justificat amb credibilitat la
compra del terreny de cal Ribalta o de la

casa del Bar del Pont que es va acordar a
final d’any i que la Pobla pagarem aquest
2013 amb diners d’un crèdit.
• El pressupost reflexa novament com a
inversió el paviment de la zona de jocs
del parc sota la Casa de la Vila, ja pressupostada l’any passat i que no es va
executar.
• Continua el càrrec de confiança reconvertit en cap de protocol.
• Tot i que s’ha incrementat en 9.283
euros la partida per atencions assistencials, s’ha eliminat la partida de 14.021
euros per mancomunitat atenció disminuïts psíquics (Apinas). Per contra continua el pressupost de 13.600 € per una
Mancomunitat de la Conca d’Òdena que
aquest any passat no ha fet res.
• L’Ajuntament –els poblatans- han tin-

gut una retallada del voltant del 50% en
aportacions de la Generalitat pel funcionament de serveis (jutjat de pau, consultori mèdic, llar d’infants, castell) sense que
l’Ajuntament hagi fet cap acord de reclamació d’uns drets dels ciutadans davant
les retallades.
Evidentment hi ha moltes despeses ineludibles pel funcionament i el bon servei que
l’Ajuntament ha de donar als ciutadans
i altres despeses que s’han de traduir en
equipaments per a ús dels ciutadans (passeres riu Anoia) en que hi estem d’acord,
però la votació és global i de moment no
se’ns té en compte per cap negociació. Per
això varem votar en sentit contrari al dels
altres dos Grups.
Grup Municipal Socialista

>> Ara més que mai
Sovint quan el Ple del nostre Ajuntament
debat temes sensibles de caràcter nacional,
proposats per l’equip de govern o pel nostre
grup municipal, l’altre partit de l’oposició
qüestiona la idoneitat de tractar-los amb
l’argument que no són aspectes estrictament municipals. Aquesta actitud ja la vam
constatar en l’anterior legislatura, i durant
l’actual també l’hem pogut observar en
alguna ocasió, malgrat que finalment les
propostes no només es debaten sinó que
algunes són aprovades per unanimitat.
No cal dir que respectem profundament
el posicionament de tothom i qualsevol
opinió expressada de manera democràtica.
Però això no ens impedeix manifestar la
nostra més absoluta discrepància.
Sempre hem dit, i ho reafirmem, que
l’administració més propera al ciutadà és la
municipal, i per tant, és lògic que aquesta

es mostri sensible a les seves inquietuds. Els
moviments de baix cap a dalt tenen una
base més sòlida i es legitimen amb més
força que no a l’inrevés, quan els de dalt
volen imposar criteris que a voltes poden
sentir-se llunyans o no representatius per
part de la població.
El millor exemple el trobem en el moment
històric que col·lectivament vivim com a
país. Ara més que mai, són els ciutadans els
qui han pres la paraula. Ha estat el poble,
que massivament va ocupar els carrers de
Barcelona el passat 11 de setembre, qui ha
situat la sobirania de Catalunya en el centre del debat i ha empès als polítics a posicionar-se. I el poble ha d’estar acompanyat
pels seus representants, bé sigui al Parlament o als Ajuntaments. Així, pren tot el
sentit que des dels Ajuntaments es defensi
la llengua, es condemnin els atacs a la nos-

tra identitat o es lluiti per l’exercici del dret
a decidir. Una bona mostra són els més de
500 municipis i institucions que representen el món local –entre ells l’Ajuntament
de la Pobla- adherits a l’Associació de Municipis per la Independència, entitat que,
recordem-ho, agrupa 70 municipis governats pel PSC.
Des del grup municipal d’ERC, com a partit profundament compromès amb la llibertat del nostre país i amb l’exercici de
la nostra sobirania com a poble, continuarem treballant des de tots els fronts, i ara
més que mai, també des de l’àmbit municipal, per contribuir a l’exercici del dret
a decidir, per construir un país millor, i si
la majoria així ho vol, per veure els colors
d’una Catalunya lliure.
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

Accions de voluntariat:
els camps de treball a l’estiu

Camp de treball a les Salines de Vilanova de la Sal (any 2009)

El Cau Jove compta amb el Punt d’Informació Juvenil (PIJ), un
servei, públic i gratuït, que ofereix informació i assessorament en
temes relacionats amb joventut, com ensenyament, beques, habitatge, estudis a l’estranger, voluntariat i cooperació, salut jove,
etc. També compta amb una borsa de cangurs i de repàs.
Segons les demandes del jovent, des de l’equipament juvenil
poblatà s’intenta donar resposta a tots els joves que necessiten
informació sobre qüestions en què tenen dubtes, ja sigui des del
servei del PIJ, com mitjançant l’Expojove o conferències. Un dels
temes que s’informa són els camps de treball a l’estiu, a través de
l’experiència de la poblatana Maria Sànchez, que ha participat en
aquestes iniciatives.
- Què fa que un jove s’interessi per un camp de treball?
És el moment en què un jove té ganes de realitzar alguna acció
voluntària, de fer coses sense demanar res a canvi, de transformar d’alguna manera la societat on vivim i aportar el seu petit
gra de sorra.
- Llavors, què és ser voluntari?
D’accions voluntàries en trobem moltes i s’hi pot col·laborar de
diverses formes. Cal tenir present, però, que ser voluntari comporta un seguit de drets i obligacions, com aportar part del temps
lliure a realitzar, gratuïtament, una tasca al servei de la comunitat. Hi ha moltes maneres de fer de voluntari:
- Voluntariat de cooperació internacional: realitzar accions
en favor d’altres països, com poden ser camps de treball
internacionals, educació per al desenvolupament, etc.
- Voluntariat social: ajudar a col·lectius amb dificultats, com
gent amb alguna discapacitat, infants en situació de risc
social, etc.
- Voluntariat ambiental: defensar i protegir la natura i el
medi ambient realitzant campanyes de sensibilització en
protectores d’animals, voluntariat forestal, etc.
I molts d’altres, com el voluntariat comunitari, el cultural, etc.
- I què és un camp de treball?
Consten d’una estada de quinze dies durant els quals joves de
diferents procedències s’integren en un grup i, desinteressadament i voluntàriament, participen en un projecte que es combina
amb propostes de lleure. No es tracta d’una simple activitat de
vacances. Són unes jornades que afavoreixen unes experiències
enriquidores i proposen unes actituds i uns valors que ajuden a
desenvolupar una manera de fer i de viure.
El projecte a desenvolupar pot ser de diverses tipologies:
- Mediambiental
- Social

- Cultural
- Recuperació del patrimoni arquitectònic
- Arqueologia
Les activitats de lleure poden ser: tallers creatius, descobertes
socioculturals de l’entorn, participació en activitats adreçades a
joves del poble, descoberta de l’entorn natural i jocs i dinàmiques
de grup.
Cada camp de treball té els seus propis objectius, però els generals són:
- Descobrir el treball voluntari
- Vida en grup i esforç col·lectiu
- Intercanvi entre persones i cultures de diferents països i
procedències
- Coneixement de nous indrets
- Aprenentatge de noves maneres de fer i gestionar el treball
- Descoberta i implicació en l’entorn immediat: tradició,
país, espais naturals, història i entitats.
Els participants han d’estar disposats a conviure, treballar i gaudir del grup, respectar les idees i les creences i no discriminar
ni marginar ningú per raons de sexe, raça, procedència social,
pensaments religiosos i discapacitats físiques o intel·lectuals. És
un lloc on TOT es fa ENTRE TOTS.
- Qui els organitza?
Els camps de treball s’organitzen des del departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a través de la
direcció general de Joventut i els gestionen associacions, entitats
juvenils o ens municipals.
- Qui hi pot participar?
Qualsevol jove interessant o interessada que tingui l’edat especificada en el camp i que vulgui integrar-se en la vida del grup i les
activitats que s’hi realitzin. En general, les activitats es destinen a
jovent d’entre 14 i 30 anys.
- Quines modalitats de camps de treball es poden trobar?
- Camps de treball catalans
- Camps de treball d’intercanvi, amb altres comunitats autònomes i internacional.
Des del Cau Jove volem animar el jovent del nostre poble perquè
participi en aquestes iniciatives, en què podran compartir noves experiències i ajudar a fomentar valors com el voluntariat,
l’amistat i l’acceptació dels altres, tan necessaris en la societat
cada vegada més individualista actual.
Bea Guillén i Alinquer
Dinamitzadora i informadora juvenil
NOVEMBRE 2012
GENER 2013
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UN BOCÍ DE LA NOSTRA HISTÒRIA
SÈRIE D’ARTICLES SOBRE EL BICENTENARI DE LA GUERRA NAPOLEÒNICA

Les butlles de la Croada i Joan Coca

Finestrals de la casa pairal de cal Coca, al carrer Major

El terratinent i fabricant de paper Joan Coca i Ubach (1722-1809),
en una relació de l’any 1808, constava que tenia l’exempció dels
serveis dels bagatges per ocupar el càrrec de “Administrador de
las Bulas de la Santa Cruzada”, que el 1966 van ser abolides pel
Concili Vaticà II.
Per una reclamació tardana feta un cop acabada la guerra, tenim coneixement d’una incidència que va ocórrer l’any 1808. Va
ser quan l’Ajuntament havia gastat tots els recursos disponibles i
aleshores, per atendre les necessitats dels homes combatents en
les forces en contra dels francesos, sembla que es va obligar Joan
Coca a lliurar els dipòsits dels diners que es cuidava de recaptar
per a les butlles de croada per alliberar la Terra Santa.
Ajudar els sometents
“Sr. Francisco March, Manresa. Este Ayuntamiento que en
todo tiempo desea dar puntual cumplimiento a las órdenes
superiores, atendiendo lo dispuesto por Vm. En oficio de
12 de abril, y a lo mandado por Dn. José Sala, Subdelegado
Real Apostólico de la Santa Cruzada, en su circular impresa

de 3 de febrero, ha juntado a los individuos de este pueblo
que fueron los Regidores en 1808, para tomarles a ellos la
declaración cierta de que y como invirtieron el dinero que
exigieron de Juan Coca en dicho año, perteneciente al impuesto de las Bulas del mismo año, los cuales han declarado
que se vieron precisados a ello después de una convocatoria
del pueblo que tuvieron al efecto, para satisfacer el socorro
diario a varios individuos de este pueblo, que para dar cumplimiento a muchas órdenes de legítimos superiores, estaban de Somatén en diferentes puntos de este Principado,
en defensa del Rey Nuestro Señor (que Dios guarde) y de
la Patria, pues dicen que estaban exhaustos de todo caudal para mantener a dichos Somatenes en aquella época. Y
como actualmente este Ayuntamiento tiene presentados a
la Superioridad, tanto cuanto ha distribuido y suministrado desde el principio de la revolución hasta el último de
diciembre de 1814, en defensa del Rey y de la Patria, resulta que este Común alcanza en dichas cuentas una suma
considerable, en la cual va comprendida la cantidad que
exigieron aquellos Regidores, del producto de las Bulas en
1808, y así parece muy regular a este Ayuntamiento que el
Tribunal de la Santa Cruzada tenga la bondad de aguardarse
de cobrar dicho importe, hasta que la Superioridad abone
a este Común el indicado alcance. El Ayuntamiento de la
Pobla de Claramunt, en 15 de mayo de 1815”.
Les recaptacions de les almoines per gaudir d’indulgències mitjançant les obtencions de les Butlles de la Santa Croada es
van implantar en els segles XIII i XIV per ajudar les expedicions
militars per alliberar la Terra Santa. Es van perllongar en els
segles successius i no es van acabar fins a mitjan segle XX.
Josep Riba i Gabarró

DIES DE RECOLLIDA DE LES ESCOMBRARIES
- Residus sòlids urbans. De dilluns a dissabte, excepte els dimecres i els festius d’àmbit nacional. Al polígon Plans d’Arau la
recollida es fa els dimecres
- Matèria orgànica. Dimarts i dissabte
- Vidre (contenidor verd): ampolles i pots de vidre. Un cop al mes a tot el poble
- Envasos (contenidor groc): llaunes de conserva, de begudes, de plàstics i tetrabriks. Un cop per setmana, els divendres, a tot el nucli del municipi i als barris del Xaró, les Garrigues i la Rata, cada quinze dies, també els dijous.
- Paper i cartró (contenidor blau). Un cop per setmana, els divendres, a tot el nucli del municipi i als barris del Xaró, les
Garrigues i la Rata, cada quinze dies, també els dijous.
- DIES DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS. Cal dipositar els objectes el dia abans de la recollida, dimarts, al costat dels contenidors de residus urbans. La recollida es fa el primer dimecres de cada mes.

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horari d’estiu (coincideix amb el canvi d’hora oficial):
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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Pascual Heredia: un artesà dels carros

Pascual Heredia, en el taller on construeix les seves obres d’art

El Pascual Heredia i Alarcón va néixer el 18 de juny de 1945 a
Igualada, entre dues adoberies. De pares murcians, va venir a
viure a la Pobla de Claramunt quan es va casar amb la Ramona
Roig. Els seus orígens van fer que dels 15 als 18 anys treballés
fent soles de sabates. Uns anys més tard, va obrir un taller
de planxisteria i pintura propi i després va treballar, durant
22 anys, com a planxista a la Citroën d’Igualada. Ara ja està
jubilat, situació que li permet dedicar una gran part del dia a
una de les seves grans aficions: construir carros.
- En les diferents edicions de l’Exposició-Fira d’Art del setembre hem pogut veure els carros del poblatà Pascual
Heredia. Quants anys fa que es dedica a fer aquestes obres
artesanals?
- Des d’un temps abans de jubilar-me, deu fer entre sis i set anys.
Primer feia objectes de forja, com làmpades, però no m’acaba de
convèncer. Llavors vaig fer unes bicicletes de llautó per posar-hi
torretes amb flors. Un dia estava veient la televisió i vaig veure
una carreta de l’Oest que em va motivar a fer-ne una d’igual en
petit. Llavors un veí, el Ton Martí, que també té la mateixa afició,
la va veure i em va dir que estava molt bé. A partir d’aquí ja em
vaig engrescar.
- Quantes hores pot passar treballant en una d’aquestes
peces?
- Entre un mes, un mes i mig i fins i tot dos. Hi dedico unes vuit
hores al dia.
- Quins materials utilitza?
- Fusta i ferro i jo mateix els dono la forma que han de tenir en
cada part dels carros. Després els pinto i els envernisso. No treballo
a escala, tot ho faig a ull. Començo per les rodes i després segueixo
per la carrosseria. Fins i tot tenen suspensions! Molts nens i nenes,
quan surten de l’escola, em passen a veure com treballo.
Els models els copio de fotografies i el que no veig m’ho invento
i ho adapto. Vaig fer el vehicle que fa anys passava a recollir les
escombraries pel poble i el vaig fer de memòria perquè recordava
perfectament com era.
- Com se sent quan té acabada una de les seves crea-

cions?
- Quan estic fent una peça l’acabo abans de començar-ne una
altra, tot i que, a vegades, quan estic al principi ja m’agradaria
veure-la finalitzada. Si no em surt com vull m’enfado amb mi
mateix. Quan tinc el carro tot acabat em sento molt satisfet i ja
penso en el proper que haig de construir.
Joies artesanals
- Té comptats quants n’ha fet fins ara?
- Trenta tres. Hi ha carros, calesses, carrosses, diligències... A la
meva néta Elsa li vaig regalar una carrossa inspirada en aquella
que van anar els prínceps de Gal·les quan es van casar i em va
agradar tant que me’n vaig fer una altra d’igual per a mi. Aquesta
és una de les peces que més m’aprecio, a més de la primera que
vaig fer, que era aquella carreta de l’Oest que li he dit abans.
- D’on li ve aquesta afició?
- Sempre m’ha agradat molt treballar manualment. Era planxista
de cotxes i quan m’arribava un vehicle tot destrossat després
sortia com nou.
- Ha fet algun d’aquests vehicles per encàrrec o no estan
a la venda?
- No en faig cap per encàrrec perquè això implica un compromís.
Els faig al meu gust. No n’he venut cap. Algú m’ha preguntat el
preu però... són cars perquè porten molta feina.
- Recorda quina és la peça que més li ha costat que sortís
com vostè volia?
- Totes tenen alguna dificultat però les més complicades han
estat una diligència que hi havia a Igualada, una carrossa que
porta unes cortines i el carro de les botes de la cervesa Damm.
Ara estic acabant un tramvia semblant al 29 que hi havia fa anys
a Barcelona i tinc en ment fer el carro de les escombraries de la
Ciutat Comtal.
- A més de l’Exposició-Fira d’Art, ha exposat algunes de
les seves creacions en altres llocs?
- M’han avisat per organitzar una mostra al Museu del Traginer
d’Igualada. Enguany, amb motiu dels Tres Tombs, a la pastisseria
Pla de la capital de l’Anoia també van exposar algunes peces.

FEBRER - MARÇ
2013

L’AJUNTAMENT
INFORMA

19

AGENDA

ACTIVITATS MARÇ - ABRIL - MAIG
• Exposició anual de l’Arxiu Fotogràfic
Municipal (AFM)
Dia: fins al diumenge 7 d’abril de 2013
Horari de visites: de dilluns a dissabte, de 2/4
de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre
diumenge, de les 12 a les 2 del migdia
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions
Organitza: Regidoria de Cultura
• Exposició de pintura de Jordi
López-Alert
Dies: del 14 al 28 d’abril de 2013
Horari de visites: de dilluns a dissabte, de les
6 de la tarda a les 8 del vespre
diumenge, de les 12 a les 2 del migdia
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions
Organitza: Regidoria de Cultura
• Juga a la Primavera
Dies: fins al 28 de març de 2013
Horari: de les 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia
Lloc: Escola Maria Borés
Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut
• Excursió a Torrelles de Llobregat i
Catalunya en Miniatura
Dia: dijous 4 d’abril de 2013
Hora de sortida: 2/4 de 9 del matí
Lloc de sortida: Hotel Robert
Organitza: Associació per a l’Oci de la Gent
Gran
• Cantada de caramelles
Dia: diumenge 7 d’abril de 2013
Horari: matí
Organitza: Coral La Lira

FESTA DE SANT JORDI
• Venda de llibres i roses
Dia: dimarts 23 d’abril de 2013
Horari: matí i tarda
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Organitza: Associació Cultural Barrufet Roig
• Ballada de sardanes
Dia: dimarts 23 d’abril de 2013
Hora: 6 de la tarda
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Organitza: Associació per a l’Oci de la Gent
Gran
ACTIVITATS AL CAU JOVE
• Taller de bellesa
Dia: divendres 5, 12, 19 i 26 d’abril de 2013
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Cau Jove
Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut
• Taller d’amanides fredes
Dia: divendres 17 de maig de 2013
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Cau Jove
Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut
• Campionat de Fifa 13 Play 3
Dies: del 22 al 27 d’abril de 2013
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Cau Jove
Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut

ACTIVITATS DEL CT LA POBLA
- VIII Campionat de Dobles Mixtos
Dies: fins a final de maig de 2013
Lloc: Pistes de Tennis
Organitza: CT la Pobla
• XXXV Campionat Social Individual
Masculí i Femení
Dies: des de mitjan d’abril fins a la primera
setmana de juliol de 2013
Lloc: Pistes de Tennis
Organitza: CT la Pobla
• Assemblea general ordinària
Dia: dilluns 8 d’abril de 2013
Hora: 2/4 de 9 del vespre (primera convocatòria) – 9 del vespre (segona convocatòria
Lloc: Local Social
Organitza: CT la Pobla
• Aplec del Castell de Claramunt
Dia: dimecres 1 de maig de 2013
Hora: a partir de les 9 del matí
Lloc: Castell de Claramunt
Organitza: Regidoria de Cultura

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
Dies, horaris i lloc:
- Dilluns i dimarts, de les 9 del matí a les 2 del migdia (atenció directa, entrevistes i orientació laboral). Plaça de la Vila, 1
Tel. 93 808 71 27 - e-mail: sanchezbc@diba.cat
- Club de la feina, dimecres, de les 10 del matí a les 12 del migdia, al Local Social de l’Ateneu Gumersind Bisbal (C/ Anselm Clavé, 4)

FA ANYS...

Inauguració de l’exposició de fotografies de Santi Ibarz a la Sala Municipal d’Exposicions (1987)

