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EDITORIAL

La lluita per sobreviure del petit comerç
En aquest butlletí podreu llegir un escrit de la Magda Soteras, propietària de la botiga de Ca la Magda, situada al bell mig del poble, i
que després de més de trenta anys baixa la persiana definitivament. La
Magda explica els motius que l’han portat a prendre aquesta decisió.
Com ella mateixa diu la societat i el model del circuit comercial han
anat evolucionant, però les raons principals que l’han portat a tancar
les portes són el creixement de les grans superfícies, les ofertes de les
botigues oulets i l’entrada de productes d’altres països, que suposen
una competència ferotge. I no només ha canviat el comerç sinó també els usuaris, que ens hem acostumat a anar a un lloc on ho tinguem
tot a l’abast perquè tenim el temps just i, moltes vegades, deixem de

SUMARI

banda la qualitat dels productes.
Sap greu que es perdi aquest comerç de sempre, del costat de casa, en
què coneixes el botiguer o la botiguera i hi tens confiança. S’ha de reconèixer que el propietari d’un d’aquests establiments ha de fer veritables
esforços per subsistir i més en els temps que corren. La societat actual
cada vegada és més impersonal i aquest fet n’és una mostra més.
Els poblatans i les poblatanes trobarem a faltar Ca la Magda, una
botiga en què gairebé tothom hi ha anat a comprar uns mitjons, un
cabdell de fil, una bata o una colònia, entre d’altres articles. Una botiga on podíem trobar una mica de tot, una botiga tradicional, de les
que cada dia, i és una llàstima, en queden menys.
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OPINIÓ

Davant la crisi, responsabilitat i esperança
Aquest primer trimestre de 2012 no està sent gaire bo. Els temps
són difícils i les dificultats econòmiques, tant per als particulars com
per a les empreses i la mateixa administració són molt grans. Des
de l’Ajuntament enguany, com ja us deia en l’anterior butlletí, hem
fet un pressupost auster i equilibrat i hem intentant que no es noti
gaire aquesta situació en cap àmbit ni regidoria del nostre Consistori, i que puguem donar, amb la màxima tranquil·litat, els serveis als
ciutadans, com hem fet fins ara.
Entre les actuacions que s’han tirat endavant durant aquests primers
mesos de l’any cal destacar la millora de la il·luminació a l’entrada al
barri de les Garrigues i a can Solà. També s’han col·locat proteccions
al camí del Castell, on s’han consolidat les pedres que hi havia a la
muntanya, i al camí del Balç, a can Solà, on s’ha protegit la zona
amb xarxes per evitar els despreniments del terreny i així poder obrir
novament aquest pas al públic.
Enguany dedicarem molts esforços a realitzar obres de manteniment
en tots els barris, i els serveis tècnics municipals ja estan treballant
en aquesta línia. En les pàgines d’aquest butlletí, trobareu una àmplia informació dels projectes en què ja estem treballant.
En aquest editorial també volia fer referència a quin és el tarannà
del govern municipal de Convergència i Unió en el temps actual que
ens envolta. A les persones que tenim la responsabilitat de governar

atorgades a les administracions locals, nosaltres ja els hem liquidat.

en situacions difícils la gent ens demana el que es diu responsa-

Vam fer una revisió cadastral exemplar que ens permet que la pu-

bilitat institucional. Aquest concepte implica la lleialtat al càrrec

jada de l’Impost sobre Béns Immobles (la contribució) del president

que un ocupa; en aquest cas, als càrrecs que ocupem els qui som

del Govern central, Mariano Rajoy, sigui molt petita respecte a mu-

alcaldes i regidors. Aquesta responsabilitat ens fa ser previsors del

nicipis que no han fet aquesta actualització de valors. Tenim, a més

que pot venir i molt humils en la gestió municipal, amb un tarannà

a més, els mateixos serveis o encara més que la resta de pobles de la

optimista envers el futur.

comarca d’unes dimensions similars a la nostra i, el que és més im-

L’acció de l’actual govern local és fruit d’aquesta manera d’actuar i

portant, els podem mantenir. I som de les poques administracions

és la línia que hem seguit els darrers quatre anys. Aquesta afirmació

que encara podrem fer algun projecte i alguna obra aquest any. Hem

la faig amb l’orgull de presidir aquest equip de persones. Aquesta

fet els deures i ara podem encarar, amb una certa tranquil·litat i amb

forma de governar ens ha permès, malgrat que algú opini el contra-

molta il·lusió, aquest futur incert, però ple d´esperança. Aques-

ri, tenir, en aquests moments complicats, l’Ajuntament amb un en-

ta esperança de poder tirar endavant el poble fins que passi

deutament petit, amb un pressupost coherent amb les circumstàn-

aquesta mala època. LA POBLA ENDAVANT!

cies, però sense retallades importants. Amb un consistori que no ha
hagut de declarar a l’Estat els deutes als proveïdors, perquè no
en tenim; amb un ajuntament que paga a quaranta dies i els deutes

Santi Broch i Miquel

de la Generalitat, que encara no ha pagat part de les subvencions

Alcalde
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Sessió ordinària del 19 de gener de 2012
• S’aproven, per unanimitat, les actes del ple
ordinari del 10 de novembre de 2011 i del ple
extraordinari del 29 de desembre de 2011.
• Es dóna compte a 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 a l’any 2012, que va estar
oberta del 20 de gener al 16 de març.
• En el punt d’informes i propostes d’alcaldia,
l’alcalde, Santi Broch, es va referir a diversos
temes, com el foc que hi va haver a mitjan
gener a la zona de darrere el consultori; la
bona participació a les activitats organitzades
per les festes de Nadal; les mancances en el
servei de la recollida selectiva; l’arranjament
d’una tanca a la carretera de la Rata, i les
al·legacions presentades pel PSC al POUM.
L’alcalde també va parlar sobre la pujada de
l’Impost de Béns Immobles (IBI) que proposa
aplicar el govern de l’Estat.
• En l’apartat de precs, preguntes i mocions
per part d’ERC es van plantejar diferents
qüestions, com el mal estat del camí que voreja la C-15 o un mirall trencat que hi ha a la
zona del camp de futbol del Pas Blau.
El grup municipal del PSC també es va
referir a diferents temes, com sol·licitar
a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) un
informe sobre l’estat de l’aigua que surt
de la depuradora de Vilanova del Camí
o les actuacions que s’estan fent des de
l’Ajuntament per solucionar el problema

dels dos indigents que hi ha al poble. El
PSC també es va interessar per la consulta
del veterinari, que se situarà a l’edifici de
l’antic consultori.
L’equip de govern va respondre les diverses
qüestions plantejades.
Per part d’ERC es va presentar una moció
per a l’adhesió de la Pobla de Claramunt a
l’Associació de Municipis per la Independència. El text es va aprovar per unanimitat.
Sessió ordinària del 13 de març de 2012
• S’aprova, per unanimitat, l’acta del ple
ordinari del 19 de gener de 2012.
• Es dóna compte a les darreres actes de la
Junta de Govern Local.
• S’aprova, per unanimitat, la proposta de
cessament i nomenament dels membres
de la Junta General de la societat Vivers en
Xarxa a l’Anoia, Vivex, SL.
• S’aprova, per unanimitat, la derogació
del reglament i dels estatuts de la societat
Vivex, SL, que estava formada pels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Piera, els
Prats de Rei i la Pobla de Claramunt.
• S’acorda, per unanimitat, la modificació de
la forma de gestió del servei de clavegueram
municipal, que passarà a ser indirecta.
• S’aprova, per unanimitat, la declaració de
Vic pel compromís local envers Río+20: cap
al bon govern ambiental i l’economia verda.
• S’aprova, per unanimitat, el Pla Local de
Joventut 2012-2015.
• S’aprova, per unanimitat, la delegació al

Consell Comarcal de l’Anoia del servei de
recollida de paper, envasos i vidre.
• S’aprova, per unanimitat, el conveni urbanístic entre l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), l’Ajuntament i la societat mercantil Snop Estampación, SA per a l’ocupació
temporal d’unes porcions de terreny destinades a aparcaments i pati de maniobres,
dins de l’àmbit del sector industrial dels
Plans d’Arau i la seva futura ampliació.
• En l’apartat d’informes i propostes
d’alcaldia, l’alcalde, Santi Broch, va parlar
sobre diversos temes, com la col·locació
d’unes pilones a l’entrada de l’escola, la
instal·lació de fanals solars als barris de can
Solà i les Garrigues, les obres de protecció
al camí del Balç i del Castell o l’arranjament
del mur de contenció del carrer del Pas
Blau fins al carrer de Soldevila.
• En el punt de precs, preguntes i mocions
per part d’ERC es van plantejar diverses
qüestions, com l’aparcament de camions en
zona urbana o regular el trànsit de motos i
quads pels camins perquè els malmeten.
El PSC també es va referir a diferents temes, com si es disposa d’un pla de protecció
contra incendis del municipi; el pas sobre
el riu Anoia, a l’alçada del pàrquing de Sant
Galderic, que està embossat, o la relació de
sous dels treballadors de l’Ajuntament i el
deute de la Generalitat de Catalunya amb
l’administració local.
L’alcalde i els regidors de l’equip de govern
van respondre els diversos temes.

RECULL DE NOTÍCIES

Pedres amb expressió, a la Sala Municipal d’Exposicions
La Sala Municipal d’Exposicions va acollir,
de l’11 al 25 de març, una mostra de les
creacions dels artistes Alejandro Domingo
i Diego Latorre, amb el títol “Intervencions
a la natura”. L’acte inaugural va anar a
càrrec de la regidora de Cultura, Esther
Touriñán.
Domingo i Latorre, que, conjuntament,
s’anomenen Equip Boc, centren les seves
obres en intervencions en la natura, el que
es coneix com a Land Art. Al mig de la sala,
hi havia una escultura, feta pedra a pedra
i realitzada in situ, que portava per títol
Pou de Vida. A partir d’aquest centre, a les
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parets, el visitant podia trobar fotografies
de les creacions ideades pels dos artistes
en diferents paratges naturals.
De l’1 al 15 d’abril les parets del local cultural s’ompliran de fotografies extretes
de l’Arxiu Fotogràfic Municipal (AFM), del
qual en té cura el poblatà Andreu Miquel.
Actualment, aquest fons compta amb
16.200 imatges. Aquesta mostra és una de
les més esperades pels poblatans i recollirà
fotografies de les activitats i dels esdeveniments que han tingut lloc al poble en el
darrer any, combinades amb instantànies
de temps enrere.

La mostra es podrà visitar de dilluns a dissabte, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre,
i els diumenges, de les 12 a les 2 del migdia. Aquesta exposició, igual que l’anterior,
les organitza la regidoria de Cultura.

Inauguració de l’exposició “Intervencions
a la natura”

RECULL DE NOTÍCIES

L’actriu Montserrat Carulla, protagonista del
Dia Internacional de la Dona
La coneguda actriu catalana Montserrat
Carulla va ser la convidada de la xerradacol·loqui que va organitzar la regidoria de
Benestar Social amb motiu del Dia Internacional de la Dona. L’acte va tenir lloc el
divendres 9 de març al vespre a l’Ateneu i
va aplegar una cinquantena de persones.
La presentació de l’acte va anar a càrrec de l’alcalde, Santi Broch, que va fer
un breu repàs a la vida professional de
l’actriu. Montserrat Carulla es va referir
a diversos aspectes de la seva vida, tant
des del punt de vista personal com professional. L’actriu es va descriure com
una dona amb caràcter i que, tot i la seva
edat, encara té molta empenta i energia
per tirar endavant projectes.
L’àvia de Catalunya, com alguns l’han
anomenat, va explicar que és mare de
quatre fills i va parlar de com va compaginar la maternitat amb la seva vida
dalt dels escenaris. Carulla també va fer
referència a la seva implicació en el món
de la política i es va definir com a “catalana i independentista”.

CARULLA VA FER UNA XERRADA A L’ATENEU

L’actriu va afirmar que la dona havia
avançat molt al llarg dels anys però que
encara queda feina per fer. Montserrat
Carulla va acabar la seva intervenció amb
la lectura d’uns poemes. Al final la regidora de Benestar Social, Carme Farrés,
i l’alcalde, Santi Broch, van obsequiar
l’actriu amb un ram de flors i uns llibres
sobre el poble.
Les activitats amb motiu del Dia Interna-

El sopar va aplegar una seixantena de dones

cional de la Dona van continuar el dissabte 10 de març amb un sopar a l’Ateneu,
organitzat per la regidoria de Benestar
Social. Una seixantena de poblatanes van
compartir aquest àpat, que va consistir
en pa amb tomàquet, truites, amanides,
postres i cafè. Després de sopar, les dones
més atrevides van pujar a l’escenari per
participar en un karaoke. La festa es va
acabar amb una discomòbil.

Obres de manteniment en diversos carrers del poble
L’Ajuntament va realitzar, durant el mes
de febrer, obres de manteniment en diversos carrers del poble. Aquestes actuacions
van consistir a arranjar el ferm que estava
malmès d’alguns vials.
En concret, les millores es van fer a
l’entrada del barri de les Garrigues i al carrer Barcelona d’aquesta zona. També es
va actuar a la carretera de la Rata i es va
asfaltar el camí vell dels Vivencs. Aquestes

millores les va portar a terme l’empresa
Asfaltos del Llobregat.
A més d’aquesta actuació, s’ha arranjat
el mur de contenció del carrer del Pas
Blau fins al carrer de Soldevila. Aquesta
obra l’ha realitzat l’empresa Excavacions
Anoia. També s’han hagut de tallar uns
plataners que hi havia en aquesta zona
perquè s’havien descalçat i podien suposar un perill.

Treballs d’asfaltatge al camí vell dels Vivencs

Nova edició del Juga a la Primavera
La regidoria d’Infància organitza, del 2
al 5 d’abril, una nova edició del Juga a
la Primavera, a la qual s’han inscrit 55
nens. Les activitats estaran adreçades als
infants d’entre 3 i 12 anys i es faran a les

instal·lacions de l’escola Maria Borés, de
les 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia.
Les propostes en què podrà participar la
quitxalla durant aquests quatre dies seran diverses, com un taller de fer objectes

amb pasta de paper i paper maché o fer
una Mona de Pasqua per després poderla tastar. També s’organitzarà una sortida
a diferents parcs del poble i un taller de
pinces i mòbils de primavera.
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RECULL DE NOTÍCIES

La multinacional francesa Mecaplast Ibérica crearà
70 nous llocs de treball a la Pobla
La multinacional francesa Mecaplast Ibérica, amb seu a la Pobla, preveu crear 70
nous llocs de treball amb l’ampliació que
s’està realitzant de la fàbrica i que suposa una inversió de 6,5 milions d’euros.
Així es va anunciar durant la visita que va
fer, el divendres 16 de març, el conseller
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, F. Xavier Mena, i que també va
comptar amb la presència de l’alcalde poblatà, Santi Broch.
Mecaplast, ubicada al polígon dels Plans
d’Arau, es dedica a la fabricació de plàstics
per al sector de l’automoció, i és previst
que l’ampliació de la planta de producció
es posi en marxa a partir del mes de setembre. La firma francesa ampliarà en 5.700
m2 la superfície de la fàbrica, que passarà

a ocupar 20.000 m2 en total. L’augment
de la producció també es traduirà en un
increment de la xifra de negoci fins als 72

Visita a la planta de producció de l’empresa de
capital francès

milions d’euros aquest any, un 7,4 % més
que al 2011. Es preveu que la planta pugui
arribar fins als 430 treballadors.
En la visita, el conseller, a més de l’alcalde,
va estar acompanyat pel delegat del Govern a la Catalunya Central, Jordi Moltó, la
directora dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, i la diputada al
Parlament de Catalunya Maria Senserrich.
També hi va ser present el director general
de Mecaplast Ibérica, Francisco Conejero.
A l’Estat espanyol, a més de la planta de
la Pobla, l’empresa en disposa d’una altra
a Seseña (Toledo). Per a l’ampliació que
s’està portant a terme, la multinacional ha
comptat amb el suport de la Generalitat i
de l’Ajuntament.

Disfresses per a tots els gustos
Troglodites, princeses, dimonis, barrufets,
personatges de la sèrie de dibuixos Bola
de Drac són algunes de les disfresses que
van voltar, el divendres 17 i el dissabte 18
de febrer, pels carrers del nostre municipi.
A l’escola Maria Borés i a la Llar d’Infants
Sol Solet els nens també van viure aquesta festa de la disbauxa.
El divendres, a partir de les 12 de la nit a
l’Ateneu, unes 300 persones van participar en la festa organitzada per l’entitat
Barrufet Roig, amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Personatges trets de la
sèrie televisiva Águila Roja, ballarines
de la pel·lícula Cisne Negro, barrufets,
guàrdies civils o cantants d’Abba van ser
algunes de les disfresses que van omplir
el local.
Els guanyadors del concurs que es va fer
van ser: el dimoni del film Star Wars i els
personatges de Bola de Drac. Els primer,
va obtenir com a premi un sopar per a
dues persones al restaurant El cau de
l’Ais i el segon, una cistella. La música i
la gresca van durar fins passades les 6 de
la matinada.
El dissabte a la tarda el carnestoltes esta-
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Pluja de confeti a l’Ateneu Gumersind Bisbal

va adreçat sobretot a la quitxalla. La rua,
acompanyada per la música i l’animació
del grup La Cremallera, va sortir des de
la plaça dels Països Catalans i va recórrer
el pont de l’Estació, diversos carrers del
nucli antic i fins a l’Ateneu.
En aquest local, on no hi cabia ni una agulla, hi va haver una pluja de confeti, molt
esperada per tots els assistents a la festa.
Es van llençar 100 quilos de paperets. Després es va repartir berenar per a tots els
nens disfressats i hi va haver música fins
quasi les 9 del vespre. Aquesta activitat la
va organitzar la regidoria de Cultura.

A l’escola i a la llar d’infants també es
van fer diferents propostes relacionades
amb el carnaval. Una de les activitats en
què van participar els alumnes del centre
Maria Borés van ser uns tallers bojos, els
nens de cicle infantil, i una gimcana boja,
els de cicle inicial i superior, en què van
haver de superar una desena de proves,
com un taller d’endevinalles o aparellar
personatges. A la llar d’infants la quitxalla es va vestir amb les disfresses que havien fet durant la setmana. Tant a l’escola
com a la guarderia es va rebre la visita del
Rei Carnestoltes.

RECULL DE NOTÍCIES

El mercat de la Fira de la Candelera omple de gent els
carrers del nucli antic
Els carrers del nucli antic es van omplir, el
diumenge 29 de gener al llarg del matí, de
gent que va passejar pel mercat de productes artesanals i d’alimentació, organitzat amb motiu de la Fira de la Candelera.
Aquest era el quart any que es realitzava
aquesta activitat i des de l’organització es
van mostrar molt satisfets de la bona resposta de públic, que va ser més nombrós
que en l’edició anterior.
Hi havia una quarantena de parades. El
visitant va poder trobar tot tipus de productes, des de formatges, olives, bacallà,
herbes remeieres fins a objectes de decoració o bijuteria. Només arribar, al costat
de la font de la Petxina, hi havia una parada de bunyols. A partir d’aquí, començava
el recorregut pel carrer Major, la plaça de
l’Església i la plaça de la Vila.
En aquesta plaça hi podíem trobar una vella Candelera, que explicava els orígens de
la festa. Els infants eren obsequiats amb
una espelma per encendra-la i desitjar un
bon any 2012. En aquesta mateixa plaça,
una mica més amunt, obsequiaven el visitant amb un got de poniol i un pom de
romaní. També hi havia un noi que elaborava espelmes amb cera verge d’abella.
Una de les novetats d’aquesta edició, i que
va ser tot un èxit, van ser les passejades
amb ponis al carrer d’Anselm Clavé. Molts
nens van poder viure l’experiència de pujar
en aquests cavallets. El mercat el van organitzar, conjuntament, la regidoria de Cultura i l’empresa Mapamundi Produccions.

El carrer Major va ser un dels escenaris del mercat artesanal

Acte inaugural de la mostra de pintors poblatans

Fred i neu el dia de la festa local
Tot i la neu i el fred intens, el dijous 2 de febrer, es van poder fer les activitats progra-

mades amb motiu de la festa local. L’únic
acte que es va anul·lar va ser l’audició que
havia d’oferir la coral Schola Cantorum,
que també havia d’acompanyar la celebració de la missa.
Cap a les 12 del migdia una quarantena de
poblatans es van reunir a l’església. Mossèn Miquel Guillén, acompanyat de sis
capellans més, va fer la tradicional benedicció de les candeles a l’entrada del temple. Tot seguit, va començar la celebració
litúrgica en honor a la Mare de Déu de la
Llet, patrona del municipi.
A 2/4 de 2 del migdia a la Sala Municipal
d’Exposicions, es va inaugurar una mostra de set pintors locals. L’acte inaugural

El festival de música d’arrel tradicional
Anoia Folk, que es fa cada any al Castell de
Claramunt el mes de juliol, va ser un dels
finalistes dels Premis Bou 2011, que organitza l’Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui. L’acte va tenir lloc el dissabte 14
de gener al vespre a l’Ateneu Cultural i Recreatiu del Nucli Antic montbuienc.
Al lliurament de premis hi va assistir

l’alcalde poblatà, Santi Broch; la regidora
de Cultura, Esther Touriñán, i representants de l’entitat La Llobreia, organitzadora del festival. L’Anoia Folk va optar a
l’apartat de candidatura comarcal juntament amb les activitats de La Coll@
nada, Zoomfestival, Molt x Viure i la Comissió Cavalcada de Reis d’Igualada, que
va ser la guanyadora.

va anar a càrrec de l’alcalde, Santi Broch,
que va animar els artistes a seguir treballant i a mostrar, cada any, les seves obres.
Enguany els pintors que van exposar van
ser: Pepita Vilamajó, Pepita Soteras, Irene
Cervelló, Francesc Surroca, Miquel Bou,
Encarna Moreno i Simona Maria Fratila.
Eren pintures amb estils molts diversos
que transmetien al visitant la personalitat de cada artista. La majoria eren
realitzades a l’oli. Hi havia paisatges,
natures mortes, retrats, entre d’altres
temàtiques. N’hi havia de formats originals, com unes teules convertides en
quadres. La mostra es va poder visitar
fins al 19 de febrer.
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La Pobla s’uneix a l’Associació de Municipis
per la Independència
El nostre municipi s’ha unit a l’Associació
de Municipis per la Independència. Aquesta entitat agrupa diferents ajuntaments
catalans per tal de defensar l’assoliment
dels drets nacionals de Catalunya amb
l’objectiu de promoure l’exercici del dret a
l’autodeterminació.
Aquest tema es va tractar en el ple ordinari del 19 de gener, a través d’una moció
presentada per ERC. El text va rebre els
vots favorables de la resta de grups municipals, l’equip de govern de CiU i el PSC.
L’alcalde, Santi Broch, va afirmar que amb

l’aprovació d’aquesta moció “la Pobla
posa un petit gra de sorra en aquest
procés però és el Parlament qui també
hi ha de dir la seva”.
L’Associació de Municipis per la Independència es va constituir a Vic el 14 de
desembre de 2011. L’entitat la presideix
l’alcalde d’aquesta ciutat, Josep M. Vila
d’Abadal. Actualment, en formen part més
de 150 municipis, entre els quals hi ha una
vintena de capitals de comarca, com Igualada, i una capital de demarcació, que és
Girona. També s’hi han adherit diferents

consells comarcals.
Cal recordar que al nostre municipi el 20
de juny de 2010 es va fer el referèndum
per la independència. En aquella ocasió
van anar a votar 405 poblatans, dels
quals 370 vots van ser afirmatius a favor
de la independència de Catalunya i 18,
negatius. De vots en blanc n’hi va haver
16 i de nuls, 1. El Ple de l’Ajuntament
va donar suport a aquesta iniciativa en
la sessió del 24 de setembre de 2009,
amb els vots a favor de CiU i d’ERC i
l’abstenció del PSC.

Delegació al Consell Comarcal de la recollida selectiva
L’Ajuntament ha delegat al Consell Comarcal de l’Anoia la recollida selectiva de
paper, vidre i envasos. Així es va acordar,
per unanimitat, en el Ple ordinari del 13
de març. L’alcalde, Santi Broch, va explicar que el servei que s’oferia fins ara no
acabava de funcionar i calia buscar una
solució.
El Consell Comarcal ja té delegada la recollida de residus sòlids urbans i de la
matèria orgànica. La periodicitat amb què
es passarà a recollir el paper i els envasos
serà un cop per setmana, els dijous, a tot
el nucli del municipi i als barris del Xaró,
les Garrigues i la Rata es farà cada quinze

dies, també els dijous. Pel que fa al vidre
els contenidors es buidaran un cop al mes
a tot el poble.
Santi Broch va comentar que el servei tindrà un cost més elevat per a l’Ajuntament
que el que s’oferia fins ara “però era la
única solució”. L’alcalde també va explicar que el Consell Comarcal retornarà
entre 10.000 € i 15.000 € del cost dels
residus que es recullin. Broch va dir que
els primers mesos seran de prova i que
s’haurà de veure quins són els punts més
conflictius per anar ajustant el servei.
Frederic Marí, del PSC, va afirmar que caldrà un control de la recollida per part de

l’Ajuntament i va dir que hi ha gent que
deixa la brossa, com els cartrons, fora del
contenidor. L’alcalde va respondre que
aquest tema és un problema de sensibilització ciutadana i el que es pot fer és
una campanya per conscienciar la gent.
Santi Broch va afegir que es disposa d’una
deixalleria, on els poblatans poden anar a
llençar diferents residus i gratuïtament.
En aquesta sessió també es va aprovar, per
unanimitat, la modificació de la forma de
gestió del servei de clavegueram. Fins ara,
depenia directament de l’Ajuntament i el
que es va proposar és que es faci indirectament, a través d’una empresa.

Sol·licitud de subvencions a la Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat, de la Diputació
L’Ajuntament ha sol·licitat les subvencions
de diferents actuacions dins de la Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat, de la Diputació de Barcelona. El termini de peticions es va acabar l’1 de març i les accions
sol·licitades són de diferents àmbits, com
benestar social, cultura o desenvolupament econòmic. Aquestes ajudes es demanen anualment.
En l’Àrea d’Atenció a les Persones algunes
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de les subvencions que s’han sol·licitat són
pels serveis socials d’atenció domiciliària,
la instal·lació de telealarmes, les activitats de promoció de la gent gran o el finançament de plans locals de joventut o
programes d’activitats adreçats als joves.
En l’apartat de Coneixement i Noves Tecnologies, s’ha demanat ajuda pel concert
de música als Castells, que es fa el mes
de setembre, o els tallers i activitats que

s’organitzen al Local Social de l’Ateneu.
En l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Ocupació s’ha sol·licitat subvenció per al
finançament del servei d’ocupació i per la
Copa Nadal de Natació. I en l’Àrea de Territori i Sostenibilitat una de les actuacions que
s’ha demanat és per a la conservació i millora
del pont de la Boixera i de l’aqüeducte de la
riera de Carme. També s’ha demanat subvenció per a l’adquisició de mobiliari urbà.

RECULL DE NOTÍCIES

L’escola dedica la Setmana de l’Eix a l’educació vial
L’escola Maria Borés va dedicar la setmana del 20 al 24 de febrer a l’educació vial.
Sota el nom de Setmana de l’Eix, el centre
cada any utilitza una temàtica, durant uns
dies, com a línia de treball a totes les assignatures.
Al llarg de la setmana, els estudiants van
participar en diferents activitats, adaptades a cada cicle. El dilluns es va fer arribar una enquesta als pares, que havien
d’emplenar juntament amb els fills, sobre
els mitjans de transport que utilitzen per
anar a l’escola. Aquest qüestionari després
el van analitzar els alumnes.
El dimarts es va proposar a les famílies que
fos el dia sense cotxe i que portessin els
nens a l’escola a peu. Aquest dia també es
va fer un taller de bicicletes, adreçat als
estudiants de cicle mitjà i superior, que va
anar a càrrec d’un pare, Toni Expósito.
El dimecres els alumnes de cicle mitjà i superior van passar una bona estona en un
circuit de cars, que es va muntar a la pista.
Els van ensenyar les normes de circulació i
a respectar els senyals verticals i horitzontals. El dijous els nens i nenes d’educació
infantil i cicle inicial van fer el mateix recorregut amb bicicleta i van comptar amb
l’ajuda dels alumnes de cicle superior.
I el divendres els estudiants de cicle inicial i mitjà van fer una sortida amb bicicleta pels carrers del voltant de l’escola. Al

Circuit de cars al pati de l’escola

llarg del recorregut es va comptar amb la
col·laboració de diversos pares que feien
de control i regulaven el trànsit. Els alumnes de cicle superior van fer una ruta a
peu pel poble per conèixer els senyals de
trànsit i detectar les infraccions. A la tarda
els nens i nenes d’educació infantil van fer
una volta amb bicicleta pel pati de l’escola.
Al final, tots els alumnes van sortir amb el
carnet de conduir.
A més de totes aquestes activitats, durant
la setmana, els Mossos d’Esquadra van fer
diverses xerrades, adreçades a cada cicle,

i van ensenyar els vehicles als alumnes.
També, a partir del dimarts, es van crear
unes brigades de control de trànsit, formades per nois i noies de cicle superior,
acompanyats de pares, que informaven la
gent de les normes de circulació i posaven
multes fictícies a qui cometia infraccions.
Durant la setmana, els diferents cursos
van elaborar, a l’assignatura de plàstica,
vehicles i senyals de trànsit. I uns dies
abans també es va fer un concurs per dissenyar el cartell que donaria a conèixer la
Setmana de l’Eix.

Una trentena de famílies visiten el col·legi durant la jornada de portes obertes
Una trentena de famílies van visitar, el diumenge 4 de març, de les 11 del matí a la 1
del migdia, l’escola Maria Borés, durant la
jornada de portes obertes. A més de veure el
centre, el professorat va donar a conèixer als
pares les diferents aplicacions de les pissarres

digitals, les quals ja s’utilitzen en algunes
classes.
A la biblioteca els visitants van poder visionar
un audiovisual sobre l’aula verda i al gimnàs,
un sobre la festa de carnestoltes. A les aules,
on es projectaven les activitats realitzades a

cada cicle, hi havia un mestre i els especialistes estaven als espais comuns. L’horari de secretaria del centre és de dilluns a divendres,
de les 9 a les 10 del matí, i els dimarts i els
dijous, de les 9 del matí a la 1 del migdia i de
les 3 a les 5 de la tarda.

L’escola Maria Borés promou els dimecres com a dia per al consum de fruita entre els alumnes. Aquesta iniciativa ja fa temps que
es porta a terme però fins fa poc eren els pares qui havien de subministrar aquests productes i ara es fa des dels departaments
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Les fruites són molt
diverses i segons la temporada. Es proporcionen, per exemple, mandarines, peres, pomes, albercocs o nespres.
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Imatge actual de la carretera de la Rata i del pàrquing de la zona esportiva del Pas Blau

Projectes en temps difícils

10

EL CAPÍTOL D’INVERSIONS EN EL PRESSUPOST PER
AL 2012 ÉS DE POC MÉS DE 356.000 e

concedida fins al 2012 i, segons informacions provinents del Govern
català, no es podrà pagar fins a final d’any. Es tracta de l’arranjament
d’un tram de la carretera de la Rata i de la zona d’aparcament del
camp de futbol del Pas Blau.

El mes de maig farà un any de les darreres eleccions municipals.
Aquests primers dotze mesos de mandat en la política local són, podríem dir, d’impàs, ja que encara no se sap amb quines subvencions es
comptarà per part de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona. Cal tenir en compte que aquestes ajudes econòmiques són
bàsiques per poder realitzar els projectes previstos, sobretot els que
suposen una inversió més gran, ja que amb els fons municipals es pot
cobrir una part del cost d’una actuació, però no tot.
De totes maneres, cal tenir present que aquest mandat no serà gens
fàcil i que no es podran tirar endavant grans infraestructures, tot i
que es faran actuacions que puguin millorar la qualitat de vida dels
poblatans. A més, les ajudes econòmiques del Govern català i de l’ens
provincial es veuran minvades, la qual cosa encara limitarà més les
accions de les administracions locals.
El pressupost en inversions per a enguany és de 356.097,53 €. L’import
és superior al de 2011, que va ser de 196.300 €. En aquest primer any
es tirarà endavant un dels projectes que ja venia del mandat anterior
però que no es va poder executar perquè la subvenció del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat no estava

Actuacions per al 2012
Aquesta obra esmentada, que és la més destacada que és previst executar aquest any, té un pressupost de 284.897,53 €. D’aquest import,
165.000 € seran aportació del Govern català i la resta es cobriran, via
crèdit, per l’administració local. El cost total es pot desglossar en dos
imports: 128.865,19 € per a la millora del vial de Rata i 156.032,34 €
per a l’arranjament del pàrquing de davant de la zona esportiva.
El tram de carretera que s’arranjarà és d’un 655 m i va des del pont
que hi ha a la zona esportiva fins a davant de l’edifici de l’antic consultori. El ferm, tot i que s’hi han realitzat algunes actuacions, està
molt malmès, a causa de l’important volum de vehicles, sobretot pesants, que hi circula. Per això, l’obra prevista consistirà sobretot en
arranjar els enfonsaments i trencaments del paviment, reconstruintlo als llocs precisos, i col·locar una nova capa de rodadura a tota la
calçada per reforçar el ferm. Per reduir la velocitat es construiran dues
plataformes elevades enrasades amb les voreres.
A la zona de davant del camp de futbol hi haurà un espai per a aparcament, que es preveu que tingui capacitat per a més d’una trentena de turismes, ordenats en quatre fileres. També hi haurà un espai
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Protecció que s’ha col·locat a la muntanya del camí del Castell

enjardinat, amb terra. Es mantindran alguns dels arbres existents i
també hi haurà les baranes de ferro alternades. L’obra és previst que
es pugui començar a executar a final d’any.
Una altra de les actuacions per a aquest 2012 serà la realització de
l’estudi del projecte per a la construcció de dues passeres de vianants
sobre el riu Anoia. En el pressupost s’ha inclòs una partida de 10.000 €.
Els passos es preveu construir-los als mateixos llocs on estan situats ara,
a l’alçada del pàrquing de Sant Galderic i del camp de futbol.
Un altre dels projectes que és previst executar enguany és la col·locació
d’un paviment de cautxú al parc de Sant Galderic. Aquest espai lúdic és
molt utilitzat per als infants, ja que es troba al centre del poble, i quan
plou s’enfanga i es fan tolls. Amb la instal·lació d’aquest terra aquest
problema se solucionarà. El pressupost per realitzar aquesta actuació
és d’11.600 €. També es faran millores en el parc de l’avinguda de
Sant Procopi, a l’entrada al poble, que consistiran, bàsicament, en la
col·locació de jocs infantils i mobiliari urbà.
Quant a intervencions de manteniment, ja s’ha millorat el ferm
d’alguns carrers del municipi (veure més informació a la pàgina 5).
També es preveu instal·lar aire condicionat a l’edifici de l’antic consultori (3.000 €), que ja s’està habilitant com a dispensari veterinari.
A més d’aquestes actuacions, en el pressupost s’han destinat 8.500 €
per a la col·locació de cartells informatius i de senyalització.
Millora de la il·luminació a can Solà i a les Garrigues
Durant el mes de febrer, l’Ajuntament va portar a terme una actuació
per millorar la il·luminació als barris de can Solà i les Garrigues, amb
la col·locació de fanals solars. Aquesta obra ja estava inclosa en el
pressupost de 2011 i es va executar enguany.
L’actuació la va realitzar l’empresa Ledsol, SL, de Vallbona d’Anoia, per

Fanals solars a l’entrada del barri de les Garrigues

un import de 45.902 €, amb l’IVA inclòs. A can Solà es van col·locar
dos punts de llum al carrer de Pau Casals i un, al camí que va cap a la
carretera del Xaró, i a les Garrigues, disset, des de l’entrada al barri fins
al principi del carrer de Barcelona. Els fanals són d’acer inoxidable i
tenen una lluminària de 14 wats, amb un regulador de càrrega i bateria de 110 Ah. L’adjudicació d’aquesta obra es va fer per procediment
negociat i, a més de Ledsol, es van presentar cinc empreses més.
Col·locació de proteccions al camí del Balç i del Castell
Entre final de febrer i durant el mes de març, s’ha tirat endavant l’obra
de col·locació de proteccions al camí del Balç, al barri de can Solà, i al
camí del Castell. Aquesta actuació, com l’anterior, estava inclosa en el
pressupost de 2011 i s’ha realitzat enguany.
La intervenció l’ha executat l’empresa Inaccés Geotècnica Vertical, SL,
d’Argentona, per un import total de 92.033,04 €, amb l’IVA inclòs.
Al camí del Balç s’ha netejat el terreny i s’ha col·locat una barrera
dinàmica antidespreniments de roca. L’actuació ha afectat 50 metres
lineals. Aquesta via fa un temps que estava tancada i es va prendre
aquesta mesura a causa d’un despreniment que hi va haver i que
podia suposar un perill pel pas de persones i vehicles. Aquesta part de
l’actuació ha tingut un cost 46.188,27 €.
Quant al camí del Castell la intervenció s’ha fet en un espai de 286 metres quadrats. S’ha sanejat el talús i s’ha col·locat una malla metàl·lica
de protecció, una malla de cable d’acer i uns claus perquè la pedra quedi
fixada. Aquesta part de l’obra ha tingut un cost de 45.844,77 €.
Per a la realització d’aquesta actuació es va convidar tres empreses
perquè presentessin la seva oferta econòmica. Només se’n van presentar dues: Geobrugg Ibérica, SA i Inaccés Geotècnica Vertical, SL,
que ha estat la que ha executat l’obra.
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Nou joves participen al taller d’introducció al DJ
Nou joves participen al taller d’introducció
al DJ, que s’organitza des de la regidoria
de Joventut, a través del Cau Jove. Les
classes es van iniciar el dissabte 25 de febrer i s’allargaran fins al 19 de maig.
El curs consta de divuit hores, repartides
en dotze classes, i té com a objectiu oferir les tècniques bàsiques per tal de poder
manipular equips professionals. S’inclouen
diversos continguts, com les funcions d’un
DJ, la preparació del material, la sincronització i l’estructura musical o la configuració del software.
El taller va a càrrec d’Àlex Trepat, de
l’empresa So Lògic, i es fa els dissabtes,
de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda a la Sala
Polivalent del Cau Jove. La idea de tirar
endavant aquesta proposta va sorgir de la
darrera assemblea de joves, que es va fer a
final de novembre.
A més d’aquest taller, i dins de la programació d’activitats de gener a juny del Cau
Jove, quinze nois, d’entre 13 i 20 anys, van
participar al Campionat de FIFA Play 3, que
es va fer entre final de febrer i principi de
març. La final la van disputar José Marín

Una de les classes de taller d’introducció al DJ

i Víctor Blanca, que va ser el guanyador i
que va rebre com a obsequi una samarreta
i un mocador de coll.
El Cau Jove també ha organitzat un Campionat de Tennis Taula i del març al setembre a l’espai de l’Expojove es pot veure una

mostra sobre què se sent quan ens deixa
una persona estimada, amb el títol “Com
afrontem el dol”. També s’ha previst una
sortida per fer de públic en un programa
de televisió de l’empresa Gestmusic i un
taller de mones de Pasqua.

Els alumnes de cicle infantil de l’escola Maria Borés van visitar, el mes de febrer, la Biblioteca Municipal Mossèn Cinto Verdaguer. La bibliotecària, Mercè
López, els va explicar les normes bàsiques d’utilització d’aquest equipament i
els serveis que s’ofereixen. L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer i
apropar la biblioteca a la quitxalla.
Els nens i nenes de P3 van visitar la biblioteca el 7 de febrer, els de P4, el 8 i els de
P5, el 9. Als alumnes de P3 i P4, a més d’explicar-los les normes de funcionament, la
bibliotecària també els va llegir un conte i als de P5 els va ensenyar diferents relats
perquè veiessin la gran varietat que hi ha.

Era la tardor de l’any 1978. Lluny em queden aquells dies en què la Mari Marimon
i jo, molt joves i amb il·lusió, vam decidir
obrir una botiga on els poblatans poguessin
trobar tot allò que fes referència a la roba i
a la merceria.
Al cap d’un temps, la Mari va deixar la botiga i jo vaig seguir endavant amb l’ajuda,
primer, de la Gemma i després de la Marisol. En tots aquests anys, la societat ha
evolucionat i també el model del circuit
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comercial. Aquest fet ha comportat que es
faci difícil el manteniment del petit comerç,
sobretot en un poble. Aquest comerç tradicional (fabricant-majorista-botiga) pràcticament ha desaparegut, davant l’oferta de
les oulets, les grans superfícies i l’entrada
massiva de productes de fora.
Per tot plegat, després de meditar-ho molt,
he cregut convenient posar punt i final
a aquesta etapa de la meva vida. Ho faig
amb recança, pensant especialment en les

persones grans, amb més dificultats per
desplaçar-se.
Us voldria agrair que, amb la vostra
confiança, heu fet possible que hagi
pogut estar gairebé trenta-quatre anys
fent aquesta feina, en la qual he gaudit
molt en poder relacionar-me amb tots
vosaltres.
Magda Soteras i Riba
Propietària de la botiga Ca la Magda

RECULL DE NOTÍCIES

Nous entrenadors a l’equip amateur del CF la Pobla
Des de final de febrer, els amateurs del CF
la Pobla tenen uns nous entrenadors, el
Josep M. Prat i el Quique Pérez, que ja havien entrenat equips del club en anteriors
temporades. Manel López, que ocupava
aquest lloc fins aleshores, ara és el coordinador general de l’entitat esportiva.
En la jornada vint-i-quatre, a mitjan de
març, els poblatans se situaven en el quinzè lloc de la classificació, amb 20 punts.
Dels partits jugats a partir de la jornada
divuit, a final de gener, els jugadors de

la Pobla n’havien guanyat tres i n’havien
perdut quatre. Les victòries van ser davant
el Vallirana UD “B” (4-3), la Peña Unión
D. Màlaga, Club “A” (4-2) i el Cervelló, CD
“A” (2-1) i les derrotes, amb la Peña Recretativa Sant Feliu de Llobregat “A” (1-0),
el Martorell, CF “A” (6-0), el Molins de Rei,
CF “A” (3-2) i el Sant Esteve Sesrovires, FC
“A” (5-0).
Pel que fa als equips base, a mitjan de
març, en la vintena jornada, els millors situats eren els prebenjamins A, que estaven

en segona posició, amb 49 punts, i els infantils A, que es trobaven en el quart lloc,
amb 33 punts. La resta d’equips es trobaven en posicions més baixes de la taula:
els juvenils eren onzens, amb 18 punts; els
cadets, novens, amb 15 punts; els infantils B, setzens, amb 6 punts; els alevins A,
quinzens, amb 4 punts: els alevins B, quinzens, amb només 1 punt; els benjamins A,
onzens, amb 22 punts; els benjamins B,
novens, amb 17 punts, i els prebenjamins
B, onzens, amb 9 punts.

Els equips absoluts A i B del CT la Pobla, amb
opcions de pujar de categoria
Els equips absoluts A i B del Club Tennis la
Pobla, que estan diputant la XII Lliga Catalana Baix Llobregat i Barcelonès, tenen moltes opcions de pujar de categoria. A mitjan
de març, l’equip A encapçalava la primera
categoria, amb 34 punts, i el B també se situava en el primer lloc de la segona divisió,
amb 31 punts.
Pel que fa a l’equip A dels dotze partits jugats des de l’inici de la lliga només n’havia
perdut un i la resta els havia guanyat. Els
tennistes poblatans compatien el primer
lloc de la taula amb l’Esparreguera. Si es
mantenen en aquesta posició ascendiran a
la categoria preferent, en la qual ja havien
jugat en una temporada anterior.
Quant a l’equip B es movia en els mateixos
números. Dels onze enfrontaments dispu-

tats des del començament de la lliga, només n’havia perdut un i de la resta n’havia
sortit victoriós. Els jugadors del nostre
municipi estaven al capdavant de la classificació, juntament amb el CE les Moreres i
les possibilitats de pujar a la primera divisió
cada vegada són més a prop.
En aquesta edició de la Lliga Catalana Baix
Llobregat i Barcelonès, també participa un
equip de veterans + 40 i un de veterans
+ 50. A mitjan de març, els veterans + 40
es trobaven en el quart lloc de la taula,
amb 22 punts, i dels deu matxs disputats
n’havien guanyat sis i perdut, quatre. Pel
que fa als veterans + 50 anaven cinquens,
amb 21 punts. En total havien jugat onze
partits, dels quals n’havien guanyat cinc i
perdut, sis.

A més de jugar en aquesta lliga, el CT la
Pobla ha organitzat el II Màsters Social Individual, en què hi han participat seixanta
tennistes. Des de mitjan de març, l’entitat
també porta a terme el VII Campionat
Social de Dobles Mixtos, en què hi juguen
vuit parelles, i del 23 d’abril a l’1 de juliol es
disputarà el XXXIV Campionat Social Individual. Les inscripcions per a aquest torneig
es podran fer fins al 13 d’abril, al Local Social de l’entitat o al web www.ctpobla.cat.
A més d’aquestes activitats, cal destacar
que, a partir de l’abril, el club estrenarà
nou equip, patrocinat per la marca Elements. També cal esmentar que l’entitat
esportiva va tancar l’exercici econòmic
de 2011 amb un total d’ingressos i despeses de 39. 425, 77 €.

La secció d’escacs del CT la Pobla se situa en el sisè lloc de la classificació
La secció d’escacs del CT la Pobla es trobava,
a mitjan de març, en el sisè lloc de la classificació del Campionat de Catalunya per
Equips. Els poblatans juguen dins del grup
setè de la segona categoria provincial Barcelona i havien aconseguit sumar 3 punts.
L’equip poblatà està format per: Toni
Mabras, Manel Zumel, J. Antoni Jiménez,
David Zumel, Àngel Cervelló, Juan Lorente, Jaume Vizcarra, Josep Sabaté i Unai
González. En aquesta categoria hi juguen

actualment nou equips, ja que l’Ateneu
Igualadí es va retirar.
Dels vuit enfrontaments disputats fins a
mitjan de març, els poblatans n’havien
guanyat dos, empatat dos més i perdut,
quatre. Les victòries van ser davant l’Ateneu
Igualadí (8-0) i el Catalònia D (6-2). Els empats van ser amb el Vilafranca D (4-4) i
l’Abrera (4-4). I les derrotes van ser davant
el Bellvitge Entitat B (5-3), el Pallejà (3-5), el
Santpedor (7-1) i l’Olesa B (1,5-6,5).

Cal destacar que alguns dels equips inclosos en aquesta categoria pertanyen a
clubs de major potencial, la majoria de
poblacions més grans, per la qual cosa cal
destacar l’esforç dels jugadors del nostre
municipi. La classificació l’encapçalen el
Pallejà i el Santpedor, amb 8 punts. La
secció d’escacs poblatana vol aprofitar
aquest escrit per recordar un dels seus
fundadors, Ginés Escolar, que ens va
deixar fa més d’un any.
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EL MÓN DE LES ENTITATS

Relleu a l’entitat juvenil Barrufet Roig
L’entitat juvenil Barrufet Roig està immersa en un relleu generacional. L’associació, creada el 2002, estava presidida fins ara per
Antoni Mabras. La principal activitat que s’organitza des d’aquesta
entitat és la Setmana de la Joventut, que enguany arribarà a la
desena edició.
Els nous membres tenen entre 20 i 23 anys i són: Samuel Pérez,
Adrià Bravo, Sergi Soteras, Pol Vega, Berta Pons, Quim Gasque, Josep Anton Doblado, Carlos Larios, Pau Salom, Adrià Teruel, Daniel
Borrega i Oriol Cotes. Properament, es convocarà una assemblea
per tal de distribuir els càrrecs. La seu de l’entitat serà el Cau Jove.
La primera activitat que van organitzar el nou jovent del Barrufet Roig va ser el carnaval, que es va fer el divendres 17 de febrer
a l’Ateneu i que va ser tot un èxit (Veure més informació a la
pàgina 6). El proper acte serà amb motiu de Sant Jordi i posaran
una parada de venda de llibres i roses, com ja s’havia fet altres
anys, a la plaça de l’Ajuntament.
També ja estan pensant en la Setmana de la Joventut, que es
farà del 22 al 24 de juny. En un principi és previst conservar la
majoria dels actes que ja es feien, com el sopar, el bingo solidari,

Una de les disfresses que va participar al carnaval organitzat per
l’entitat juvenil

el concert, el correbars i el partit de futbol de solters i solteres
contra casats i casades.
Els nous components del Barrufet Roig volen fer una crida a tot
el jovent poblatà perquè participi a l’entitat. El contacte es pot
fer a través del facebook de l’entitat o adreçar-se al Cau Jove.
Fins ara l’associació, a més d’Antoni Mabras, estava integrada
per: Xavier Bou, vicepresident; Mireia Buera, secretària; Xavier
Surroca, tresorer, i Carlota Pons, vocal.

MPS Espanya organitza una jornada sobre les malalties
minoritàries a l’Hospital d’Igualada
L’entitat MPS Espanya, amb seu al nostre municipi, va organitzar, el divendres 17 de febrer a l’Hospital d’Igualada, una jornada
sobre les malalties minoritàries. Durant tot el matí, es van fer
una sèrie de ponències i taules rodones en què diferents experts
van parlar sobre temes relacionats amb aquestes malalties.
La jornada es va organitzar amb motiu del Dia Mundial de les
Malalties Minoritàries, que va ser el 29 de febrer, i es va fer
conjuntament amb el Consorci Sanitari de l’Anoia i la Fundació
Doctor Robert de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va
comptar amb el patrocini i la col·laboració de diverses institucions públiques i empreses. A la trobada hi va assistir la regidora
de Sanitat de l’Ajuntament poblatà, Montse Ortiz.
La inauguració va anar a càrrec del president de MPS Espanya,
Jordi Cruz, i del president del Consorci Sanitari de l’Anoia, Javier
Niño, i la clausura la va fer el president de la Fundació Doctor
Robert de Barcelona, el doctor Josep Torrent. Alguns dels temes
que es van tractar a la jornada van ser les malalties metabòliques, l’atenció pal·liativa als afectats i als seus familiars, el paper
del pediatre i del metge de família i les teràpies complemen-

La jornada sobre les malalties minoritàries es va fer a l’Hospital de
la capital de l’Anoia

tàries, com fisioteràpia o acupuntura.
Cal esmentar també que la Federació d’Associacions MPS Espanya ha estat qualificada d’utilitat pública pel Ministeri d’Interior.
Aquesta entitat, fruit de l’Associació Sanfilippo i nascuda a la
Pobla gràcies a la col·laboració dels poblatans, fa nou anys que
lluita per les malalties que formen les mucopolisacaridosi, entre
les quals s’inclou la síndrome de Sanfilippo. Properament, es farà
el primer assaig clínic amb nens afectats per aquesta malaltia.

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
- 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)

14

L’AJUNTAMENT
INFORMA

FEBRER - MARÇ
2012

PODEM LLEGIR
Bicentenari del naixement de Charles Dickens
7 de febrer de 1012
El 2012 no és tan sols l’any olímpic de
Londres; és també el bicentenari del
naixement de Charles Dickens. Ell va fer
d’aquesta ciutat la protagonista de gairebé tots els seus llibres. Quan va morir
el The Daily News va escriure: “Gràcies a
les seves estampes de la vida diària, i no
pas a les cròniques oficials, les genera-

cions futures tindran l’oportunitat de saber
com es desenvolupava la vida el segle XIX”.
En la seva obra Dickens sempre va descriure
episodis que ell mateix havia viscut. A Grans
esperances (en català publicat per Edicions
Proa i en castellà per Alianza) i a David Copperfield (en català publicat per Edicions
Proa i en castellà reeditat enguany per Editorial Alba) ens explica les dures condicions
de treball que patien els nens, per exemple,
en una fàbrica de betums on ell mateix havia treballat amb només 12 anys.

Un altre exemple, el seu pare va anar a
la presó de Marshalsea per morós. A La
pequeña Dorrit (Editorial Alba) els protagonistes pateixen aquesta condemna
i el personatge del deutor és un retrat
del seu propi pare. Londres era el centre
de la seva ficció i molts del seus familiars i amics, els seus protagonistes.
Si volem saber més de la seva interessant biografia s’acaba d’editar el llibre
Dickens. El obsevador solitario, de Peter
Ackroyd, editat per Edhasa.

www.worldpressphoto.org
El primer premi de fotografia del prestigiós Word Press
Photo 2011 l’ha guanyat un fotògraf català, Samuel
Aranda (www.samuelaranda.net), amb una impactant
imatge d’una dona, completament coberta amb un
vel negre, que abraça un familiar ferit. Per al jurat simbolitza la Primera Àrab durant les protestes contra el
president del Iemen. Va publicar la fotografia al New
York Times.
Enguany es van presentar a aquest premi més de

100.000 fotografies, fetes per 5.200 fotògraf, de 124
països. Al web podem trobar totes les fotografies de
l’any, distribuïdes en diferents categories. També es
pot visitar el seu arxiu històric. El primer premi és de
1955. És un fantàstic recull de les millors imatges històriques d’aquest darrer mig segle.
Mercè López i Raich
Bibliotecària de la Biblioteca Municipal

BIBLIOTECA MUNICIPAL. Horari: de dilluns a divendres, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. Av. de Catalunya, 9 (Ateneu Gumersind Bisbal)

GRUPS MUNICIPALS

>> Mesures d’obligatori compliment
Estem vivint uns moments complicats, tant els

va aprovar abans de 2002 l’increment serà del

de les entitats municipalistes, l’Associació

ciutadans com les administracions; és evident.

10 per cent i en les aprovades entre el 2002 i el

Catalana de Municipis (ACM) i la Federació

La conjuntura de crisi econòmica que es pateix,

2004, del 6 per cent.

de Municipis de Catalunya (FMC), ja van

provocada per diferents motius i factors, fa que

El Consistori poblatà ja havia aprovat, en la

expressar el seu rebuig envers aquest Reial

s’hagin d’aplicar mesures que són polèmiques i

sessió del 29 de desembre de 2011, les noves

Decret, que suposa una invasió de les com-

poc populars. En aquest sentit, podem esmen-

Ordenances Fiscals i el tipus de gravamen es-

petències municipals. Però el govern de Ma-

tar les retallades en serveis, la pujada d’alguns

tablert era del 0,90. Amb el Reial Decret del go-

riano Rajoy no ha fet cap pas enrere.

impostos o l’increment de l’IRPF. L’objectiu és

vern el tipus dels béns immobles d’ús residen-

És injust perquè és una decisió de l’Estat que

disminuir el dèficit públic.

cial que pertanyin a la meitat amb major valor

han d’aplicar les administracions locals, que

És en aquest context, que el Govern Central va

cadastral del conjunt d’immobles del municipi

són les que tenen un contacte més directe

aprovar, el 30 de desembre de 2011, un Reial

que tinguin aquest ús serà del 0,936 per cent.

amb els ciutadans. Per tant, hauran de ser els

Decret Llei que obliga els ajuntaments a incre-

Per a la resta, es mantindrà el 0,90 per cent.

ajuntaments els qui treguin la cara per aquesta

mentar el tipus de gravamen de l’Impost sobre

Des de Convergència i Unió, que som els que

mesura i els qui rebin les crítiques, quan no en

Béns Immobles (la contribució) per al 2012 i

tenim la responsabilitat de governar atorga-

són els màxims responsables. El que s’hauria

el 2013. En aquest text s’estableixen diferents

da per les urnes, sabem que aquesta mesura

hagut de fer és mirar cada cas concret i aplicar

barems, depenent de l’any d’aprovació de la

no és gens popular i nosaltres no l’hauríem

la nova llei en els casos necessaris. Però no ha

darrera revisió cadastral. Al nostre municipi,

pres, ja que les finances de l’Ajuntament de

estat així i ara ens toca complir a tots, els que

la pujada que s’haurà d’aplicar serà d’un 4 per

la Pobla, com hem dit en més d’una ocasió,

hem fet els deures bé, també.

cent, que és de les més baixes que s’estableix.

estan sanejades. Però és d’obligatori compli-

En les localitats en què la ponència de valors es

ment i l’hem d’acatar, ens agradi o no. Des

Grup Municipal de CiU
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GRUPS MUNICIPALS

>> Tot va bé...o no tant
Reflexió sobre el pressupost municipal 2012
Tots diem, l’Alcalde el primer, que ens cal “es-

sobre el riu i 285.000 € per repavimentació

instal·lacions al servei de les persones i reduir

trènyer el cinturó”, que són temps difícils, que

de carrer sota la zona esportiva i pavimenta-

l’acció de l’Ajuntament al funcionament de la

ens cal ser més austers, etc... malgrat això, el

ció de l’aparcament del futbol.

maquinària de l’administració.

pressupost s’incrementa un 3,6% respecte el

En resum, que la major part del pressupost

A partir d’aquí les obres previstes es retrassen

2011, pujant a més de 3 milions d’euros.

previst pel 2012 és per l’obra de refer per se-

(no gastem els diners), es fa un discurs dient

Els ingressos majoritaris vénen de l’IBI (antic

gon cop un carrer ja fet no fa pas tant, per la

que anem tan bé, que no volem estirar més el

Impost de Contribució) sobre les cases i cons-

qual es disposa d’una subvenció de la Gene-

braç que la màniga, que som un cracs en el

truccions dels poblatans, el qual s’incrementa

ralitat de fa 5 anys per 160.000 € i per la qual

maneig del pressupost, i ens quedem tan a les

en un 8 a 10,5 % (més el 4% sobre el gra-

l’Ajuntament haurà de demanar un crèdit de

amples. Mentre els ciutadans de la Pobla no

vamen que ha afegit el sr. Rajoy) tot i que

121.000 €.

tenen serveis que altres municipis del nostre

en campanya electoral es va afirmar que no

Això només vol dir que davant la crisi gene-

entorn si que en gaudeixen.

s’apujarien els impostos -¿no us sona?-

ral, el que fa l’Ajuntament de la Pobla no és

Amb aquesta manera de fer els problemes no

Pel que fa a les despeses; de tots aquests més

millorar la gestió municipal perquè surti més

es resolen, simplement es van diferint en el

de 3 milions els diners que es destinen a in-

econòmica, ni racionalitzar les despeses elimi-

temps i en comptes d’anar endavant anem

versions són 356.000 € dels quals com a in-

nant o reduint les que siguin supèrflues, sinó

enrere.

versions reals només podríem comptabilitzar

el que fa és escollir la via senzilla i còmoda de

10.000 € per redacció de projecte de passeres

disminuir les aportacions per noves obres o

Grup Municipal Socialista

>> Votar sí quan es vol dir no,
o l’art de la incoherència
L’Ajuntament de la Pobla, per unanimitat de

els futurs cursos.

en una situació econòmica difícil, i apel·lava

tots els grups, va aprovar el passat 15 de set-

Mesos després, i malgrat la nostra insistèn-

al plus de compromís i responsabilitat so-

embre una moció defensada pel nostre Grup

cia, l’equip de govern es nega a executar

cial que ha d’assumir l’administració mu-

Municipal en relació a l’atorgament d’ajuts a

els acords que ells mateixos van aprovar,

nicipal, per raons de proximitat. Els acords,

la compra de llibres de text i material esco-

i l’alcalde afirma no estar d’acord amb les

si s’apliquessin, s’afegirien a altres mesures

lar, aspecte que portàvem al nostre progra-

ajudes universals. Des d’ERC respectem les

que venen funcionant, com el llibre verd,

ma electoral. Concretament van ser quatre

decisions i els arguments de cadascú, però

però de la qual només es beneficia un sector

els acords presos: 1. Aprovar la implantació

aleshores ens preguntem perquè carall

de l’alumnat poblatà, ja que no abasten tot

d’un ajut anual per a aquest concepte a

aproven quelcom que no estan disposats a

l’àmbit de l’ensenyament bàsic obligatori.

tots els alumnes en edat d’escolarització

aplicar. Els acords hi són, i per tant amb la

Pel que fa a la dotació econòmica que supo-

d’ensenyament obligatori empadronats

llei a la mà són exigibles. I amb la mateixa

saria les subvencions a l’adquisició de llibres

al municipi. 2. Iniciar una línia de subven-

llei a la mà l’equip de govern té un proble-

de text i material escolar, atesa les experièn-

ció a tal efecte a partir del curs 2011-12. 3.

ma, ja que no es pot impugnar un acord si

cies de mols altres ajuntaments, és perfecta-

Impulsar les modificacions del pressupost

s’ha votat a favor.

ment assumible. La nostra proposta passa per

municipal de l’exercici 2011 que garan-

I qui hi perd, en última instància, són els ciu-

reduir la despesa en publicitat i en l’edició del

teixin l’habilitació de la partida pressupos-

tadans de la Pobla. El propi argumentari de la

butlletí municipal i destinar-ho a aquesta i

tària suficient per fer front a la proposta. 4.

moció aprovada enmarcava la proposta pre-

altres mesures de caràcter social.

Elaborar un calendari d’actuacions per tal

cisament en l’actual context de crisi econò-

d’implementar les línies de subvencions en

mica, que situa moltes famílies poblatanes

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

Experiències al voltant del curs
de monitors en el lleure
Al llarg d’aquests anys, pel Cau Jove han passat nois i noies amb diferents aspiracions i inquietuds. Amb aquest jovent hem compartit
diversos moments. Les tècniques de joventut creiem que tant important és ser-hi quan els nois i noies ho necessiten com que puguin
tenir veu i explicar les seves experiències perquè tothom conegui que, en la vida d’un jove, no tot és festa. Al jovent el preocupa el futur,
la feina, l’associacionisme, en definitiva, fer camí a la vida.
En l’article que es recull a continuació la poblatana Marina Ortiz i Torres, de 18 anys, parla de l’experiència positiva que li va suposar
fer el curs de monitors de lleure, que van organitzar, l’any passat, els ajuntaments de la Pobla de Claramunt i Capellades. Des de la
regidoria de Joventut volem agrair la col·laboració de la Marina en aquest apartat del butlletí.

La Marina ORTIZ (en primer pla), col·laborant en un dels tallers que es van fer
al Cau mentre feia les pràctiques de monitora

L’any passat, al llarg del mes d’abril, al Cau Jove es va realitzar
un curs de monitors d’activitats de lleure infantil i juvenil, a càrrec de l’Escola de Formadors de la Fundació Pere Tarrés. Ja feia
temps que estava interessada a fer una activitat d’aquest tipus
perquè, a més d’estudiar, faig de cangur i imparteixo classes de
repàs a nens i nenes.
Quan vaig saber que al meu municipi es feia el curs vaig veure
que era una gran oportunitat, ja que no m’havia de desplaçar i,
a més, el preu era molt econòmic, comparat amb altres que ja
m’havia mirat. Gràcies a les classes vaig adquirir molts coneixements; un dels més importants va ser la sensibilitat que, com a
persona, necessites per ser monitor, el fet de potenciar amb els
nens les seves virtuts i també de detectar els seus defectes per
saber-los acceptar i compartir amb la resta, mitjançant el joc, el
lleure i el treball en equip.
El curs de monitors constava de diferents parts; la primera, era
teòrica i vam estudiar diferents assignatures relacionades amb la

natura, la psicologia, els jocs i les dinàmiques, etc. Un dels temes
que més em va agradar va ser el d’animació i jocs, en què vam
aprendre activitats per fer a l’exterior i a l’interior, per fomentar la cooperació i també cançons, tot en el marc d’una vessant
educativa i que aportava un missatge per fer arribar als nens i
nenes. També va ser molt interessant la matèria de psicologia.
Ens van donar pautes de com tractar els nois i les noies, ja sigui
en moments difícils per poder-los donar suport com inculcar-los
la disciplina corresponent quan convé.
A més d’aquesta part teòrica, el curs constava de 150 hores de
pràctiques que s’havien de fer en centres de lleure, com esplais,
equipaments juvenils, escoles d’estiu, entre d’altres. Vaig demanar a la Cristina Sánchez, tècnica de Joventut de l’Ajuntament,
i a la Bea Guillén, dinamitzadora i informadora juvenil, si podia
fer aquesta part pràctica al Cau Jove i, de seguida, em van obrir
les portes. Hi anava dues tardes a la setmana i vaig ajudar com a
monitora en la realització de les activitats programades per a la
tardor, amb la supervisió de la Cristina i la Bea.
Va ser molt positiu, ja que vaig poder posar a la pràctica molts
dels coneixements que havia adquirit, com preparar i realitzar
tallers, donar suport als joves per fer els deures i treballs, entre
d’altres funcions. L’aspecte més important que en vaig treure va
ser passar de ser la jove que va al local a veure-ho des de la
perspectiva de ser monitora, amb la responsabilitat que suposa i
totes les tasques que comporta organitzar qualsevol proposta.
Amb aquesta experiència se m’han trencat molts tòpics, però se
m’han obert altres horitzons a l’hora de treballar en el món del
lleure, en aquest cas, amb els joves: la diversitat de caràcters,
actituds que et sorprenen, ja sigui en un sentit positiu o negatiu,
els lideratges, la unitat, el rebuig, etc.
En fi, i com a conclusió, que ser monitor implica ser educador,
ja que ensenyes nens i joves a jugar, treballar, passar estones
d’esbarjo i alhora els transmets uns valors. Haig de dir que el curs
de monitors en el lleure m’ha permès poder decidir quin ha de
ser el meu futur camí en el camp dels estudis: cursar educació
primària.
Marina Ortiz i Torres
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UN BOCÍ DE LA NOSTRA HISTÒRIA
SÈRIE D’ARTICLES SOBRE EL BICENTENARI DE LA GUERRA NAPOLEÒNICA

Els serveis dels bagatges (1808-1814)
La mobilització del bestiar de càrrega per anar a fer transports militars era obligatòria per als posseïdors d’atzembles,
classificades en bagatges majors, com els cavalls, els matxos,
les mules, i menors, com els ases i els pollins. També afectava
qui tenia carros, que havia de seguir a l’exèrcit i traslladar
les càrregues dels equipaments, les armes, les municions i els
queviures. Tothom resultaria afectat per les constants i esgotadores comandes de les autoritats, per atendre les necessitats dels moviments de les tropes que lluitaven en contra dels
francesos, i això va durar sis anys, des del juny de 1808 fins
al juny de 1814.
Les ordres i les comandes per sortir a complir els serveis dels
bagatges eren cursades per satisfer-les amb urgència i sempre
sota les amenaces de les multes i els càstigs pels incompliments. Estaven obligats a sostreure els animals de les cases
pageses, sense poder fer al seu moment les feines de llaurar
els camps i de recollir i traginar les collites de les batudes de
les eres o collir i portar la verema als cups. Per això, sovintejaren les queixes dels pobles fetes al Governador de Vilafranca
o al comandant d’Igualada, com es pot apreciar en els textos
que es transcriuen a continuació.
Animals amb bast, sella o sàrria
“Respecto de tener este pueblo de algunos días a esta parte a
ese Cuartel general, tres matxos, siendo así que hacen mucha
falta en sus casas para recoger la verema, que a causa del
tiempo se va perdiendo, y al mismo tiempo para la sementera

Evocació de l’antic transport en carro en una imatge d’un segle enrere (1908)
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y pasar la Real tropa y voluntarios que quasi todos los días
sufren los vecinos de este pueblo. El Ayuntamiento de la Pobla
de Claramunt, 5 septiembre de 1808”.
“Hallándose cerca de un mes hace embargadas varias cavallerías, tanto de este pueblo, como los de Piera, la Pobla de
Claramunt y Vilanova del Camí, que están haciendo el servicio
en el Exército y no siendo regular que unos mismos pueblos
sufran estos cargos, suplica que se releven de que hacen mucha falta para recoger la vendimia y desempeñar otros particulares. Joseph Bru, vocal de la Junta. Capellades, 15 octubre
de 1808”.
“Nota marginal: Me parece justa la demanda del pueblo de
Capellades, pues hace veinticinco días que tiene puestos 5
machos a mi disposición y el Sr. Comandante de Igualada se
servirá mandar se releven inmediatamente, las 5 acélimas y
también las de los otros pueblos del Corregimiento. General
Cadalgués”.
Les ordres de portar els animals als llocs, dies i hores manats
eren sancionats expeditivament: “Dn. José Jover, alcalde primero Constitucional de Igualada y Interventor de Provisiones
Nacionales. Mediante no haber comparecido los 4 bagages
mayores que les estaba mandado del lugar de la Pobla, pase el
cabo Pablo Montayona con dos soldados para llevarse dichos
mulos o sus Dueños y de no auxiliarlo la Justicia, se presentará ésta. Igualada, 14 de octubre de 1813”.
Josep Riba i Gabarró

POBLATANS

Assumpta Roset: “La vocació
de CatalunyaCaixa és el servei al client”

L’Assumpta Roset, a l’oficina de la Pobla de Claramunt

L’Assumpta Roset Malagarriga fa un any que és directora de
l’oficina de CatalunyaCaixa al nostre municipi. Va estudiar empresarials i va entrar a treballar a Caixa Catalunya el 1988,
amb només 20 anys. Va començar en una sucursal de Sant
Feliu de Codines i després va estar a Barcelona, Esparreguera,
Santa Margarida de Montbui, Sant Martí de Tous, Calaf i Igualada. Va néixer a Balsareny, municipi on va treballar, durant un
temps, a l’Ajuntament i actualment resideix a Tous.
- Segur que en tants anys a l’entitat s’ha trobat amb casos de tot
tipus. En recorda algun?
- Feia poc que havia començat a treballar i estava en una sucursal
de Barcelona. Va entrar per la porta un senyor amb unes espardenyes totes foradades i em vaig pensar que era un rodamón. Llavors
un company em va dir que era el millor client de l’oficina i quan
vaig veure les llibretes ho vaig acabar de confirmar!
- Avui en dia, i més tenint en compte els temps que corren, no
deu ser gens fàcil treballar en una entitat bancària i menys tenint
la responsabilitat que té vostè.
- És un lloc en què es té un contacte directe amb la gent. S’ha de tenir
empatia cap a les persones que entren a l’oficina, escoltar-les i posarte a la seva pell. La vocació de la nostra entitat és el servei al client. Per
tant, intentem donar una solució personalitzada als problemes financers de cadascú. A vegades, però, no és gens fàcil.
En aquests darrers anys, CatalunyaCaixa ha tret al mercat alguns
productes per ajudar els clients i és una entitat molt activa en aquest
aspecte. S’han fet crèdits oberts que es podien parar mentre es posava l’habitatge a la venda, introduir carència per baixar la quota o
fer operacions pont mentre la persona troba un treball.
- Es responsabilitza els bancs i les caixes com a causants, en part,

de la crisi econòmica que estem patint. Com es veu des de l’altra
banda?
- Fent una mirada enrere és fàcil detectar que el sector financer ha
comès errors. Ara, que tot sigui culpa de les caixes i els bancs... Evidentment, hi ha altres sectors de l’economia espanyola que també
han fet excessos i la crisi mundial. Tots aquests factors sumats són
els que ens han portat a aquesta situació.
Nosaltres estem al costat de les persones per fer-los entendre la
nova conjuntura financera. No és el mateix el que es feia abans
que el que es pot fer ara. Les regles del joc han canviat per a tothom i cal adaptar-se.
- Com hem arribat a aquesta situació tan crítica?
- Penso que es deu als mercats internacionals. Ningú podia preveure
que passaria el que ha succeït. Hi va haver la caiguda de Lehman
Brothers, el deteriorament del sector de la construcció, les economies nacionals van baixar, les condicions de finançament van canviar, la crisi de la prima de risc, les incerteses del mercat, totes aquestes variables s’han ajuntat i han creat aquesta situació.
Ser positius per superar la crisi
- És optimista pel que fa a la sortida del pou?
- Cal ser-ne perquè si no hi ha una sensació de depressió que es
respira en l’ambient. No serà fàcil i menys predir quan en sortirem.
Trigarem i costarà més del que ens podíem imaginar, però hi ha
d’haver un canvi de tendència i s’han d’anar creant llocs de treball.
Hem de ser positius.
- Crisi com aquesta poden fer que tothom torni al seu lloc?
- Està clar que els valors s’havien convertit, bàsicament, en econòmics. Una època d’excessiva bonança i massa facilitats per tot feia que
molta gent visqués per damunt de les seves possibilitats, però mai es
podia pensar que aquesta situació seria tan llarga i dura. Era tot massa
fàcil i, per això, hi ha aquesta crisi de valors. S’havia perdut una mica
la cultura de l’esforç.
- Amb les fusions entre les entitats moltes oficines es poden
veure afectades per reestructuracions. Hem d’estar tranquils al
nostre poble?
- Hem de confiar que sí. Esperem que es conservi la marca de Catalunya, sigui quin sigui el grup financer que ens ajuntem, perquè
és identificatiu del territori on estem. Abans érem moltes entitats
financeres a tot Espanya, havíem arribat a ser 45. Ara som una vintena i es preveu que en quedaran unes deu.
- Què li diria a la gent perquè torni a confiar en els bancs i les
caixes?
- Que si té qualsevol qüestió financera vingui i en parlem. Des de
CatalunyaCaixa, de ben segur, trobarem solucions a les seves inquietuds i podrem cobrir les seves necessitats. Nosaltres estem al seu
costat. Cada client té el seu gestor personal, que l’ajuda. Haurien de
valorar si el seu banc o caixa els assessora i els dóna solucions com
nosaltres.
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AGENDA

ACTIVITATS ABRIL - MAIG
ACTIVITIATS PER A LA GENT GRAN

ACTIVITIATS DEL CAU JOVE

- Calçotada a Cambrils

- Exposició “Com afrontem el dol”
Mesos: del març al setembre de 2012
Lloc: Cau Jove
Organitza: Regidoria de Joventut - Cau Jove

Dia: dissabte 14 d’abril de 2012
Hora de sortida: 8 del matí
Lloc: Hotel Robert
Organitza: Associació per a l’Oci de la Gent
Gran

ALTRES ACTIVITATS

- Ball a l’Ateneu amb l’actuació de la
Peña Rociera de Vilanova del Camí
Dia: diumenge 22 d’abril de 2012
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Associació per a l’Oci de la Gent
Gran

- Juga a la Primavera
Dies: del 2 al 5 d’abril de 2012
Horari: de les 9 del matí a 2/4 de 2 del
migdia
Lloc: Escola Maria Borés
Organitza: Regidoria d’Infància

- Festa de Sant Jordi.
Trobada sardanista
Dia: dilluns 23 d’abril de 2012
Hora: 6 de la tarda
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Organitzen: Associació per a l’Oci de la Gent
Gran i Regidoria de Benestar Social

- Exposició anual de l’Arxiu Fotogràfic
Municipal
Dies: de l’1 al 15 d’abril de 2012
Horari: 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

- Jornada de Portes Obertes a la Llar
d’Infants Municipal Sol Solet
Dia: dissabte 21 d’abril de 2012
Horari: de les 11 del matí a la 1 del migdia
Lloc: Llar d’Infants Municipal Sol Solet
Organitza: Regidoria d’Educació
- Venda de llibres i roses per Sant Jordi
Dia: dilluns 23 d’abril de 2012
Horari: durant tot el dia
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Organitza: Barrufet Roig
- XXXIV Campionat Social Individual de Tennis
Dies: del 23 d’abril a l’1 de juliol
Lloc: Pistes de tennis municipals
Organitza: CT la Pobla
- Aplec del Castell de Claramunt
(diverses activitats lúdiques)
Dia: dimarts 1 de maig de 2012
Horari: a partir de les 9 del matí
Lloc: Castell de Claramunt
Organitza: Regidoria de Cultura

DIES DE RECOLLIDA DE LES ESCOMBRARIES (ATENCIÓ: nous dies de recollida selectiva)
- 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 dijous,
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 dijous, a tot el nucli del municipi i als barris del Xaró, les Garrigues i la Rata, cada quinze dies, també els dijous.
- DIES DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS. Cal dipositar els objectes el dia abans de la recollida, dimarts, al costat dels contenidors de residus urbans. La recollida es fa el primer dimecres de cada mes.

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horari d’estiu:
Dimarts, de 16 a 20 h - Dijous, de 10 a 13 h - Divendres, de 16 a 20 h - Dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Per a més informació podeu trucar al telèfon de la deixalleria al 666 48 92 48 o a l’Ajuntament al telèfon 93 808 60 75

FA ANYS...

Inauguració d’equipaments a la zona esportiva municipal (any 1975)

