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L’Ajuntament torna a
congelar els impostos i
les taxes per al 2014

Nous projectes per
continuar fent de la Pobla
un municipi amable

Bona par ticipació en la
Festa Major i la Setmana
de la Joventut

PÀG. 10

PÀG. 12 i 13

PÀG. 15

Les Festes Culturals
tornen a ser un èxit

EDITORIAL

Un impuls a la cultura en temps de crisi
Els ajustos econòmics que es fan en el marc de la recessió
econòmica i altres canvis com l’augment de l’IVA, han fet que
els productes i esdeveniments culturals siguin els principals
damnificats d’aquesta situació. Aquesta tardor, a la Pobla,
hem celebrat les Festes Culturals, amb un seguit d’iniciatives
de diferents tipus que han reivindicat, un any més, una cultura
de proximitat, a l’abast de tothom, amb referents del nostre
entorn comarcal i de Catalunya. L’acte central, el del Premi
Gumersind Bisbal, va reconèixer la investigació històrica d’un

anoienc il·lustre, Antoni Dalmau, que ha cercat i estudiat nous
materials sobre la Guerra Civil espanyola i el primer franquisme a la nostra comarca.
Les Festes Culturals ens han ofert gairebé tres mesos consecutius d’activitats. Un any més hem volgut recordar, amb
aquests actes, que la cultura és una necessitat de primer ordre.
En aquests moments de canvi convé no oblidar que les manifestacions culturals també són un fonament i una estructura
del nostre benestar i enriquiment personal.
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OPINIÓ

Acabem l’any amb nous projectes
i noves il·lusions
Estem arribant al final de l’any 2013. Estem en l’últim trimestre
d’un exercici que ha estat complex i complicat. En l’àmbit personal cadascú de nosaltres ens haurem de resituar en aquesta nova
etapa que de ben segur esdevindrà el 2014. Tancarem l’any amb la
il·lusió que el 2014 serà millor i podrem treure una mica més el cap
i respirar, per veure si per fi sortim d’aquesta crisi social, política i
econòmica. Caldrà veure com resolem en l’àmbit polític aquestes
manifestacions nacionals i aquestes reivindicacions que fem des
de Catalunya, que tot i treure més de 2 milions de persones a les
carreteres, amb la gran marxa de la Via Catalana poca importància
li vol donar el govern de Madrid. Caldrà veure si per fi podrem fer
la consulta, ja convocada per al 9 de novembre de 2014, i exercir
el Dret a Decidir del nostre país, Catalunya.
Els mesos de tardor acostumen a ser l’inici d’activitats diverses al
nostre municipi. A més de l’inici del curs escolar, comencen també
les activitats de tardor del Cau Jove, l’Associació per a l’Oci de la
Gent Gran, el tenis, el futbol. Com sempre, des del Consistori donem suport a totes les entitats i les persones que les fan funcionar.
Tot i el clima d’austeritat en què estem immersos, podem dir que
l’Ajuntament de la Pobla segueix i seguirà donant els mateixos
ajuts i subvencions a aquestes entitats poblatanes el 2014.
Ja en l’àmbit més tècnic, us vull dir que l’actuació al pàrquing del

que un cop més s’han congelat, de la mateixa manera que els

camp de futbol i al camí de la Riera ja està adjudicada a l’empresa

darrers anys. Només s’ha apujat amb l’IPC la taxa de la recollida

Icman, de Manresa, que ha guanyat el concurs públic. En breu co-

de les escombraries, perquè és el servei més deficitari del nostre

mençaran les obres d’aquesta actuació tan desitjada. Ens cal, però,

municipi. En canvi, hem equiparat l’IBI a nivells de 2012, amb la

encara, adjudicar les passeres per a vianants del riu Anoia, cosa que

previsió, si s’escau, de poder-lo abaixar més en anys posteriors.

farem en breu. Es construiran amb una subvenció de la Diputació de

Res més. Espero que acabem tots l’any amb salut i amb molta

Barcelona que finançarà la totalitat de l’obra. En altres àmbits, hem

il·lusió pel 2014, un any que vindrà carregat d’emoció i de canvis.

seguit fent obres de millora i manteniment en diferents barris: hem

Ja per acabar, us emplaço que gaudiu de totes les activitats i actes

arranjat la coberta de Can Galan, que estava malmesa després de 15

previstos per a aquests dies.

anys de l’última reforma efectuada. Hem fet manteniment de voreres i panots a tot el poble. A les Garrigues s’ha construït una rotonda

Bon Nadal i Feliç 2014!

i també s’ha habilitat una franja perimetral de 25 metres que serveix
Santi Broch i Miquel

per protegir el barri en cas d’incendis forestals.

Alcalde

En el ple del 5 de novembre vam aprovar les Ordenances Fiscals,
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CRONOLOGIA DE PLENS
Sessió ordinària del 18 de juliol de 2013
•S’aprova, per unanimitat, l’acta del Ple de la
sessió ordinària del 16 de maig de 2013.
• Es dóna compte de les darreres actes de la
Junta de Govern Local.
• S’aprova, per unanimitat, el text refós del
projecte bàsic i d’execució per construir dues
passeres per a vianants sobre el riu Anoia, així
com l’estudi bàsic de seguretat i salut.
• S’aprova, amb els vots a favor dels grups
municipals de CiU i ERC i amb l’abstenció del
grup del PSC, el conveni amb l’Ajuntament
de la Torre de Claramunt per a la gestió i finançament d’unes obres d’evacuació i bombament d’aigües residuals a la zona del Xaró.
• S’aprova, per unanimitat, un conveni de
col·laboració amb Aigua de Rigat per establir l’abast del Fons de Solidaritat en el Servei
d’Aigua Potable a la Pobla. Una mesura per
ajudar a les unitats familiars amb dificultats
per fer front al cost del subministrament.
• S’aprova, inicialment, per unanimitat, la modificació de crèdits del pressupost de 2013, per
a les obres de la rotonda del barri de les Garrigues, el conveni amb Aigua de Rigat i el programa ‘Si no tinc feina me la invento’.
• S’aprova, provisionalment, amb el vot a
favor del grup municipal de CiU, l’abstenció
d’ERC i el vot contrari del PSC, la modificació
de l’Ordenança Fiscal número 17, que regula la taxa de prestació del servei de la Llar
d’Infants Sol Solet.
•S’aprova, per unanimitat, el conveni
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament
per al període 2012-2015.

•En l’apartat d’informes i propostes de
l’alcaldia, es valora positivament la Setmana
de la Gent Gran i la Festa Major 2013.
•En l’apartat de precs i preguntes, el grup
municipal d’ERC planteja que s’acceleri la
neteja del pas del Torrent Gran. El PSC apunta que les parcel·les de propietat municipal
del Xaró també requereixen d’una actuació
de neteja i que caldria un esforç suplementari de la brigada municipal després d’algunes
festes locals. L’equip de govern manifesta
que ja s’estan prenent mesures i que es valorarà la petició.
Sessió ordinària del 19 de setembre de 2013
• S’aprova, per unanimitat, l’acta del Ple del
18 de juliol de 2013.
• Es dóna compte de les darreres actes de la
Junta de Govern.
• S’aprova, per unanimitat, el recurs d’alçada
interposat per Construccions Jordi Riera SL contra la proposta d’adjudicació de
la Mesa de contractació referent a l’obra
d’arranjament de la vialitat, zona verda
i aparcament al camí de la Riera i accés al
camp de futbol.
• S’aprova, per unanimitat, el requeriment previ
a l’adjudicació de l’obra d’arranjament de la vialitat, zona verda i aparcament al camí de la riera
i accés al camp de futbol.
• S’aprova, per unanimitat, la resolució de les
al·legacions al text refós del Projecte bàsic i
d’execució per a la construcció de dues passeres per als vianants sobre el riu Anoia en
dues fases d’execució.

• S’aprova, amb els vots a favor dels grups
municipals de CiU i ERC i amb l’abstenció del
PSC, la moció presentada per la Plataforma
per una Vegueria Pròpia demanant que el
Penedès sigui circumscripció electoral en la
propera Llei Electoral General.
• S’aprova, per unanimitat, el Compte General de l’exercici 2012.
• En l’apartat d’informes i propostes de
l’alcaldia, es dóna compte del bon seguiment
de les Festes Culturals. L’alcalde, Santi Broch,
explica que la llar d’infants ha engegat el nou
curs amb normalitat, per bé que hi ha menys
inscripcions en els dos primers cursos. També informa de la representació municipal a
la Via Catalana. A més, anuncia els treballs
per arranjar la coberta de can Galan, així com
la intenció de demanar la revisió dels valors
cadastrals de cara al bienni 2014-2015. Per
últim, informa que el nou pla urbanístic del
municipi està en mans dels tècnics abans de
començar la seva tramitació plenària.
• En l’apartat de precs i preguntes, el grup
municipal d’ERC demana que es tingui cura
de les voreres i que s’intensifiquin els treballs
de neteja. El grup del PSC, per la seva part,
reclama que s’arrangin alguns fanals de nova
instal·lació que no estan funcionant, a més
que es procuri l’adecentament de les voreres
de cal Romaní i la millora d’altres elements
del mobiliari urbà. Els regidors del PSC també
demanen que els autobusos del Montferri
puguin fer una parada al barri de les Garrigues. L’alcalde i l’equip de govern responen
les diferents qüestions plantejades.

RECULL DE NOTÍCIES

El conseller Felip Puig visita dues empreses de la Pobla

VISITA DE FELIP PUIG A LA POBLA DE CLARAMUNT

Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, va ser el 28 de
juny a la Pobla de Claramunt. Acompanyat de l’alcalde, Santi Broch, va visitar
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dues empreses del municipi: Terranova
Papers, situada a la carretera de Carme,
i Mecaplast Ibérica, ubicada al polígon
industrial dels Plans d’Arau.
La visita va començar a Terranova Papers, on el conseller es va reunir amb
l’equip directiu del grup Miquel y Costas & Miquel, al qual pertany aquesta
fàbrica, que s’ha posat en marxa fa poc
temps. La planta, equipada amb les últimes tecnologies en el sector paperer, se
centra en la producció de papers industrials de gran sofisticació tècnica i alt
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valor afegit. El conseller també va tenir
l’oportunitat de veure les instal·lacions
de MB Papeles Especiales, una altra empresa del grup situada al costat de Terranova Papers. A continuació, Felip Puig
es va traslladar al polígon dels Plans
d’Arau per visitar la multinacional francesa Mecaplast Ibérica, que es dedica a
la fabricació de plàstics per al sector de
l’automoció. Es va reunir amb membres
de l’equip directiu de l’empresa, que li
van donar a conèixer els projectes de
futur.

RECULL DE NOTÍCIES

Un treball d’Antoni Dalmau sobre la Guerra Civil i el
franquisme guanya el Premi Gumersind Bisbal

ACTE DEL LLIURAMENT DEL PREMI GUMERSIND BISBAL, A L’ATENEU

EL PREMI GUMERSIND BISBAL VA SER L’ACTE CENTRAL DE
LES FESTES CULTURALS DE LA POBLA DE CLARAMUNT. EL
PROGRAMA OMPLE DE CITES LÚDIQUES I CULTURALS ELS MESOS
DE SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE AL MUNICIPI.
La Guerra Civil i el primer franquisme a l’Anoia. Nous materials, d’Antoni
Dalmau i Ribalta, va ser el treball
guanyador del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems 2013, que es va a lliurar
el diumenge 8 de setembre a l’Ateneu.
Aquesta cerimònia és l’acte central de
la programació de les Festes Culturals,
organitzades per la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament.
El jurat —integrat pels catedràtics emèrits de la Universitat de Barcelona Pere
Pascual i Domènech i Josep Maria Torras i Ribé, i l’alcalde de la Pobla, Santi Broch— va escollir, per unanimitat,
l’estudi d’Antoni Dalmau d’entre els
quatre treballs de recerca que es van
presentar a la convocatòria. El veredicte del premi destaca la descoberta
de materials inèdits, fruit de la tasca
d’investigació duta a terme per Dalmau.
Nascut a Igualada el 1951, llicenciat en
Dret i professor de català, Antoni Dalmau i Ribalta ha estat també un destacat polític i ha desenvolupat tasques
de regidor a l’Ajuntament de la capital
de l’Anoia, de president de la Diputació de Barcelona i de vicepresident del
Parlament de Catalunya, entre altres.
També és escriptor, assagista, traduc-

tor i un reconegut activista cultural,
que col·labora en diversos mitjans de
comunicació comarcals i nacionals. En
el camp de la investigació en estudis
històrics ha publicat, entre altres, El
procés de Montjuïc. Barcelona al final
del segle XIX (premi Agustí Duran i Sanpere d’història de Barcelona 2010), Terra
d’oblit. El vell camí dels càtars (I Premi
Nèstor Luján de Novel·la Històrica), Els
càtars o El cas Rull. Viure el terror a la
Ciutat de les Bombes (1901-1908).
L’alcalde, Santi Broch, i la regidora de
Cultura, Esther Touriñán, van ser els
encarregats de lliurar el premi, que es
concedeix en anys alterns a un estudi
d’investigació sobre una comarca de
llengua catalana o de qualsevol de les
seves localitats o dels seus personatges.
Està dotat amb 1.200 euros i l’edició
de l’obra guanyadora –que es presenta
l’any següent- per part de l’Ajuntament.
Moment històric
L’acte acadèmic va obrir-lo l’alcalde de
la Pobla, Santi Broch, i el va tancar la
diputada igualadina al Parlament de
Catalunya Maria Senserrich. En els seus
parlaments, tot dos van fer referència al
moment històric que viu Catalunya.

Santi Broch va agrair la implicació de
totes les persones que durant aquests
anys han fet possible el Premi Gumersind Bisbal, i especialment de la Fundació Salvador Vives i Casajuana, que
des dels seu inicis, als anys 70, i fins
al 2005, quan el premi el va assumir
l’Ajuntament, va treballar per fer realitat el certamen i l’edició dels treballs
guanyadors. Malgrat la difícil conjuntura econòmica, l’alcalde va assegurar que
l’Ajuntament continuarà donant suport
a un premi “que té un ressò més enllà de la comarca de l’Anoia i s’estén
a tot el territori de parla catalana”.
Va destacar la contribució del certamen
a l’hora de “preservar la cultura i la
llengua catalana”, especialment en
l’actual context, tan incert.
Maria Senserrich també va manifestar la importància que tenen iniciatives com el Premi Gumersind Bisbal per
conèixer la nostra història, la qual “hem
de saber mirar per construir un futur millor”. En aquest sentit, la diputada va recordar que “tots els catalans
i catalanes hem engegat un procés,
que va més enllà dels partits polítics i d’algunes persones concretes,
per decidir el nostre futur”. I, recordant Francesc Macià, va assegurar que
aquest procés ens ha de conduir cap a
una Catalunya “políticament lliure,
socialment justa, econòmicament
pròspera i espiritualment gloriosa”
que anhelava l’expresident.
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RECULL DE NOTÍCIES

Les exposicions, un dels plats forts de les Festes Culturals

EXPOSICIÓ “LES DANSES”, DE CARME GONZÁLEZ

INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA D’ANDREU MIQUEL

PARTICIPANTS A L’EXPOSICIÓ “IMPRESSIONS ARTÍSTIQUES”

Entre les propostes de les Festes Culturals
d’enguany han destacat les tres exposicions que ha acollit la Sala Municipal.
D’una banda, l’1 de setembre a la Sala
Municipal es va inaugurar la mostra del
fotògraf local Andreu Miquel. L’acte el va
presidir l’alcalde, Santi Broch, qui va fer
un reconeixement a la labor del fotògraf,
també impulsor i conservador de l’Arxiu
Fotogràfic Municipal. “Estem molt orgullosos de la seva tasca; porta el nostre
arxiu, i ara podem veure també la seva
nova etapa artística en aquesta exposició”, va afirmar. Amb el títol “Fotografia
Artística”, la mostra recorre la vida de la

Pobla de les darreres dècades i deixa entreveure l’evolució en l’estil d’Andreu Miquel, especialment arran de l’arribada dels
nous mitjans tecnològics.
D’altra banda, el diumenge 6 d’octubre
es va inaugurar la mostra “Impressions
artístiques”, un recull de les creacions
dels alumnes de l’Escola de Pintura de
la Pobla. La professora del curs, Pilar Gil,
i els seus deixebles van ser a l’acte, que
també va comptar amb la presència de
l’alcalde, Santi Broch, i de la regidora de
Cultura, Esther Touriñan. Els alumnes
que hi van exposar van ser Angelina
Solé, Antònia Rodas, Josep Maria Cugat,

Rosa Romeu, Maria Palos, Roser Chiva,
Susana Montserrat, Maria Teresa Brugués, Montserrat Vidal, Pascual Gomicia,
Pepita Vilamajó, Rosa Sabaté, Carmen
Santaolalla, Leo García i Eulàlia Gibert.
La professora va elogiar les millores que
han fet i l’esforç. Broch va agrair a Gil la
seva feina i també va elogiar els artistes.
La tercera exposició d’aquest cicle de tardor va ser “Les danses”, de Carme González, un seguit de peces de ceràmica que
representen diverses disciplines de ball. La
inauguració va ser el dia 10 de novembre.
Una exposició sorprenent per la varietat
de les obres i l’amalgama d’estils.

Trenta-quatre nens i nenes participen en el Concurs
de Pintura Ràpida Infantil
Un altre dels actes clàssics de les Festes
Culturals és el Concurs de Pintura Ràpida
infantil, que va arribar a la 30a edició. La
participació va superar la de l’any passat,
amb 34 nens i nenes entre 3 i 12 anys. Els
primers tres classificats del primer grup,
de 3 a 5 anys, van ser Alba Pérez, Rosa
Compte i Carla Peregrina; en la categoria de 6 i 7 anys, els guanyadors van ser
Hèctor Jiménez, Núria Espín i Pau Aloy; en
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la categoria de 8 i 9 anys, Pau Fernández,
Biel Figuerola i Gerard García; i, finalment,
en el grup de 10 a 12 anys els premis van
ser per a Maria Espín, Irene Jiménez i Anna
Ais. El jurat el van formar Trini Riba, Clara
Luque, Maria Eulàlia Gibert i Francisco Surroca. L’Ajuntament va lliurar medalles als
guanyadors de totes les categories i també
va sortejar una bicicleta entre els participants, que va ser per a Alba Pérez.
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30A EDICIÓ DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA INFANTIL

RECULL DE NOTÍCIES

Bona afluència de visitants i més artistes que mai a
l’Exposició-Fira d’Art
Els carrers del nucli antic van omplir-se
de pintors, artesans i públic en la sisena
edició de l’Exposició-Fira d’Art, que va
tenir lloc el diumenge 15 de setembre.
En aquesta ocasió van ser-hi presents
uns 40 expositors, bona part d’ells de la
Pobla, però també vinguts d’altres punts
del país. Una xifra rècord, superior a la de
l’any passat, que certifica l’èxit d’aquesta
iniciativa promoguda per les regidories
de Cultura i de Benestar Social.
Durant tot el matí, nombrosos visitants van anar desfilant pel cor del
municipi per veure i comprar les creacions artesanes exposades en les parades de la plaça mossèn Pere Bosch
i la de l’Església. S’hi van poder trobar
articles de pell, Patchwork, pintures
a l’oli, maquetes, peces de bijuteria
o espelmes. També es va sortejar un
quadre.
Música i dansa s’alien
al Castell de Claramunt
També en el marc de les Festes Culturals, l’incomparable escenari del Castell de Claramunt va acollir el dissabte
14 de setembre un espectacle molt
original. La formació Flautopia, amb
Maria Bachs (flauta travessera), Cindy Izzillo (piano) i Miquel Barcelona
(coreògraf), va portar-hi les peces de
Passejant per París, una combinació
de dansa i música amb accent francès. L’obra compta amb peces de Bizet,

ELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC VAN TORNAR A OMPLIR-SE DE PINTORS, ARTESANS I NOMBROSOS VISITANTS

LA FORMACIÓ FLAUTOPIA VA OFERIR UN SORPRENENT CONCERT AL CASTELL

Faure i Debussy, i va transportar els assistents a l’entorn màgic de la capital
francesa de vora el 1900. Al llarg de

més d’una hora, les notes de la flauta
travessera i el piano van acompanyar
el ballarí Miquel Barcelona.

L’opera còmica ‘Orphée aux Enferns’ reuneix
120 persones a l’Ateneu
Òpera feta per joves i pensada per
a joves i no tan joves. La companyia
Artístic de Vilanova del Camí va sorprendre i agradar al públic que es va
congregar a l’Ateneu Gumersind Bisbal amb l’obra Orphée aux Enferns,
una altra de les activitats incloses
en el programa de les Festes Culturals. La representació, el dissabte 19

d’octubre, va reunir 120 persones de
totes les edats, un èxit d’assistència.
Aquesta òpera còmica, escrita per
Jacques Offenbach, reprèn el fil de la
història tràgica d’Orfeu i Eurídice però
hi posa notes d’humor. El format de
la companyia anoienca va fascinar el
públic per l’amenitat de la peça i el
contingut de comèdia.

REPRESENTACIÓ DE L’ORIGINAL ESPECTACLE
D’ÒPERA CÒMICA
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La Pobla reivindica les llibertats perdudes per la Diada

LECTURA DEL DISCURS INSTITUCIONAL EN COMMEMORACIÓ DE L’ONZE DE SETEMBRE

La Diada Nacional de Catalunya es va celebrar a la Pobla de Claramunt al Parc del
Mil·lenari, en una matinal reivindicativa i
al mateix temps festiva. El Consistori va
voler posar el seu granet de sorra a un
Onze de Setembre marcat per la històrica i
multitudinària Via Catalana que va travessar Catalunya de nord a sud.
Els actes van començar a les 11 del matí
amb un espectacle de titelles. La companyia Fadunito va divertir les famílies
que es van aplegar al parc amb el seu
original espectacle Cuina de nassos.
Després, l’alcalde, Santi Broch, va pronunciar un discurs institucional carregat
d’emotivitat, en què va evocar les lliber-

tats i la sobirania perdudes a la Guerra
de Successió, que va acabar aquell 11
de setembre de fa 299 anys. Broch va
afirmar que “els ajuntaments catalans
som conscients de la cruïlla històrica
que representa la Diada d’enguany”,
perquè “dia rere dia, patim com
l´estat espanyol ens està escanyant
políticament, i ens imposa un model
d’organització del nostre territori i
un seguit de decrets llei que ignoren
les decisions de la nostra ciutadania,
i a més espolia els nostres recursos”.
També va referir-se a la Via Catalana per
la Independència, que va tenir la participació de regidors poblatans i ciutadans

del municipi.
L’alcalde va convidar els assistents a reflexionar sobre la crucial situació en què
es troba Catalunya —“el moment històric més important” va dir— i sobre
la “Catalunya que voldrem deixar als
nostres fills”. Es va mostrar confiat que,
finalment, el clam del poble català “ens
portarà d´una manera o una altra a fer
una consulta el 2014 per poder decidir
per fi el nostre rumb”. Respecte a la crisi
econòmica, l’alcalde espera que l’any que
ve sigui el de la recuperació. En aquest sentit, va recordar com els catalans, l’endemà
de l’Onze de Setembre fatídic, van tenir la
fermesa per tornar a treballar i lluitar per
tirar endavant el país. I va afegir que: “ara
ens toca fer a nosaltres el mateix que
aquella gent assetjada a Barcelona:
fer el cor fort i superar les adversitats
d´aquest present”. Va tancar el discurs
demanant “fer pinya tots junts” i amb
un “Visca Catalunya”.
Els actes de la Diada a la Pobla van acabar amb un aperitiu i una ballada de
sardanes.

L’Anoia Folk revalida el seu poder de convocatòria
La 17a edició de l’Anoia Folk, que va tenir
lloc el dissabte 20 de juliol, va ser una de
les més participades dels darrers anys. Gairebé 600 persones van omplir la plaça del
Castell de Claramunt per escoltar Blaumut, un dels grups emergents de l’escena
musical catalana, que, durant l’actuació,
va voler destacar l’impressionant escenari
natural que representa el castell i la magnífica lluna que va acompanyar els diferents concerts.
Pep López va aconseguir fer participar
tant pares com fills, que van xalar de les
diferents danses i jocs d’animació que
va dur a terme en la primera part del
concert, dedicada al públic familiar i als
més petits.
Per finalitzar el festival, Marsupialis va
desgranar les diferents danses que al llarg
de dos anys d’estudi han recuperat dels
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ELS MONOS DE LA POBLA, DURANT EL CONCURS DE SONADORS D’AMPOLLA D’ANÍS

balls de màscares vuitcentistes del Liceu
de Barcelona: xotis, pasdobles, masurques... Una oportunitat per a aquells que
gaudeixen amb la música folk i el ball folk
de qualitat.
D’altra banda, el novè Concurs de sonadors d’ampolla d’anís va comptar amb
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una excel·lent demostració d’una jota tocada amb ampolles d’anís afinades, de la
mà d’Els monos de la Pobla. Es va tractar
d’una curiosa interpretació amb sis ampolles afinades i una original ampolla d’anís
de quatre litres que destacava per la seva
sonoritat especial.

RECULL DE NOTÍCIES

L’Ajuntament demanarà una revisió a la baixa del cadastre
vamen tipus de l’IBI els darrers anys per
compensar els valors cadastrals alts,
però això topa amb la pujada d’un 4%
del tipus que obliga a aplicar el govern
central. L’alcalde conclou que “fins que
es faci la revisió, fixarem un gravamen baix”, encara que suficient per poder continuar mantenint els serveis que
l’Ajuntament presta als veïns.
LA REVISIÓ DEL CADASTRE IMPLICARIA UNA REBAIXA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt
demanarà a la Gerència del Cadastre fer una revisió a la baixa de cara a
l’exercici 2014-2015. L’alcalde, Santi
Broch, ha expressat la seva intenció que
es revisin els valors cadastrals com més
aviat millor, fet que comportaria una rebaixa de l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI) que, actualment, paguen els veïns.
Amb aquesta mesura el govern municipal vol alleugerir la carrega impositiva
dels poblatans en aquests moments de
grans dificultats econòmiques. Així es va
anunciar en el Ple del 19 de setembre.
La darrera revisió cadastral va tenir lloc
el 2009 amb efectes al 2010, i encara
que ja no es va fer en el moment àlgid
de la bombolla immobiliària, l’equip
de govern considera que els valors
d’aleshores han sofert una important
i imprevisible davallada com a conse-

qüència de la greu crisi econòmica, que
s’ha acarnissat en el mercat immobiliari.
Amb la revisió a la baixa els propietaris
pagarien unes quantitats sensiblement
inferiors a les actuals, tot i que els valors no disminuiran més d’un 50%. La
rebaixa del cadastre també repercutiria
a la baixa en altres impostos, com les
transmissions patrimonials i herències.
Tot i que l’IBI és la principal font d’ingressos
dels ajuntaments i que una disminució en
aquest tribut pot afectar altres ingressos,
l’alcalde considera que “cal revisar-ho
perquè les valoracions no siguin excessives i puguin resultar pernicioses
per a alguns contribuents”. “Els valors
del 2009 han quedat excedits en relació als de mercat –continua Broch- tot i
que els de la Pobla no són dels més alts
de la comarca”.
L’Ajuntament ja ha anat baixant el gra-

La Pobla tanca el 2012
amb números positius
D’altra banda, l’Ajuntament ha tancat el
2012 amb un balanç econòmic positiu.
Els comptes municipals de l’exercici passat –aprovats en el Ple per unanimitat de
tots els grups, CiU, PSC i ERC- van acabar amb un romanent líquid a tresoreria
de 649.074,51 euros. Un balanç favorable
que permetrà a la Corporació fer front a
despeses financeres i que també es podrà
dedicar a altres partides pendents.
L’estalvi positiu de l’Ajuntament és
d’un 18%. Pel que fa a l’endeutament
sobre el pressupost, el municipi va
tancar el 2012 entorn al 37,5%, un
percentatge que queda molt lluny de
la ràtio màxima d’endeutament legalment permesa a les administracions
(que és del 110%). L’Ajuntament també està complint la llei de morositat i
paga els proveïdors a 30 dies.

Aigua de Rigat ajuda a pagar la factura de l’aigua a les
famílies amb menys recursos
L’Ajuntament i Aigua de Rigat, l’empresa
concessionària del servei, han signat un
conveni per garantir l’accés al consum
bàsic d’aigua a aquelles famílies amb
majors dificultats econòmiques. Conscient que es tracta d’un bé de primera
necessitat, Aigua de Rigat ajuda a pagar
la factura de l’aigua a les unitats familiars en situació de precarietat econòmica i de risc social. Per fer-ho ha creat un
Fons de Solidaritat durant un període
d’un any.
Les ajudes es calculen en base a un ha-

bitatge de tres persones i d’acord a un
consum de 100 litres per habitant i dia
(quantitat que l’OMS determina per cobrir les necessitats bàsiques) durant un
període de sis mesos. Les ajudes suposen
una bonificació que s’aplica en la quota del servei i el consum d’aigua, sense
incloure els impostos i els tributs. Mentre l’ajuda sigui vigent, també s’ajornen
les factures pendents de pagament i es
reobre el subministrament en els casos
en què s’hagués tallat per impagament.
En qualsevol cas, es garanteix la conti-

nuïtat del subministrament durant sis
mesos.
Els Serveis Socials de l’Ajuntament
s’encarreguen de valorar i acreditar que la situació de les famílies
sol·licitants justifica l’atorgament de
la bonificació per part de l’empresa.
A les famílies beneficiàries, l’empresa
també els lliura mecanismes d’estalvi
d’aigua per a la llar. Amb la creació
d’aquest Fons de Solidaritat Aigua de
Rigat mostra una vegada més el seu
compromís social.
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L’Ajuntament torna a congelar les taxes i els impostos
Tal com ja ha fet els darrers anys,
l’Ajuntament va aprovar, en el Ple ordinari
del 5 de novembre, tornar a congelar les
taxes i els impostos per a l’exercici 2014.
El punt es va aprovar amb els vots a favor
de CiU, l’abstenció d’ERC i el vot contrari
del PSC.
L’equip de govern entén que la congelació
de les Ordenances Fiscals és una mesura
del tot necessària per no augmentar les
càrregues impositives a les famílies en

aquests moments de grans dificultats
econòmiques. L’Impost de Béns Immobles (IBI), per exemple, se situa en valors
de 2012, ja que se n’ha abaixat el tipus
de gravem. L’equip de govern municipal
ja va anunciar que demanarà una revisió
a la baixa del cadastre de cara a l’exercici
2014-2015 atesa la davallada dels valors
del mercat immobiliari, fet que comportaria una disminució de l’IBI que, actualment, paguen els veïns.

L’única Ordenança Fiscal que s’apujarà
el 2014 serà la taxa de recollida
d’escombraires, que ho fa en el mateix percentatge que l’IPC, per intentar equilibrar
les despeses i els ingressos d’un servei que
és deficitari. La recollida d’escombraries
la presta el Consell Comarcal i, en aquest
sentit, l’alcalde va anunciar que aquesta
administració ha iniciat converses amb
l’empresa concessionària per aconseguir
una rebaixa del cost del servei.

Bona participació a les activitats de la regidoria
de Benestar Social
La nova temporada d’activitats de la regidoria de Benestar Social -que va arrancar
al setembre i l’octubre- està registrant
una molt bona participació. Un total
de 165 persones estan seguint les diferents propostes de la programació, que
s’allargaran fins al mes de juny. Les activitats contemplen diversos àmbits, com

la formació, les manualitats, l’artesania i
la cuina, el manteniment corporal o els
balls i danses, entre altres. En total, hi ha
una vintena d’activitats.
La programació que té més seguiment és
la de pilates. També té molt bona acollida
la gimnàstica per a la gent gran. A més es
fan cursos de manualitats, pintura i an-

glès. La resta de propostes de la programació són aeròbic i patchwork, ofimàtica
i l’ordinador a casa, català i ioga, així com
un taller de memòria. Aquesta darrera activitat i la gimnàstica per a la gent
gran es porten a terme a l’Ateneu. Aquest
local també acull els cursos de country i
de balls de saló.

La gent gran comença el nou curs amb energia

UNA ARROSSADA VA ESTRENAR EL NOU CURS DE L’ASSOCIACIÓ PER A L’OCI DE LA GENT GRAN

L’Associació per a l’Oci de la Gent Gran
va iniciar el nou curs 2013-2014 amb
un ampli ventall de propostes. El programa, organitzat per l’entitat amb la
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col·laboració de la regidoria de Benestar
Social, inclou activitats mensuals i anuals,
a més d’algunes sortides puntuals.
Les activitats –la gran majoria de les
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quals es duen a terme a l’Espai Municipal
de la Gent Gran- tenen una important
afluència d’assistents. Es fa fisioteràpia,
tallers de sevillanes i sardanes.
També es disputa el campionat de Remigio, que segueix el seu curs cada dijous,
de 4 a 7 de la tarda. Una altra activitat lúdica és el bingo, que se celebra cada primer i tercer dimecres de mes al local. Es
tracta de dues activitats gratuïtes. Igualment, es va fer, entre els mesos d’octubre
i novembre, un taller de la memòria a
l’Ateneu Gumersind Bisbal, en què hi van
participar sis persones. La programació
va donar el tret de sortida el 22 de setembre amb una arrossada que va reunir
un centenar d’assistents. També hi va haver sardanes i un ball popular.

RECULL DE NOTÍCIES

Gairebé 200 infants gaudeixen del Casal d’Estiu

EL CASAL D’ESTIU VA TENIR UNA BONA PARTICIPACIÓ

Aquest estiu els infants de la Pobla van
tenir l’oportunitat de combinar l’esport,
el lleure i la descoberta de l’entorn gràcies a una nova edició del Casal d’Estiu,
del qual se’n van fer dues sessions: del
25 de juny al 26 de juliol, i del 2 al 10 de

setembre. En total hi van prendre part
gairebé 200 nens i nenes, d’entre 3 i 12
anys.
Organitzat per la regidoria d’Infància, el
Casal va tenir lloc, majoritàriament, a
les instal·lacions de l’escola Maria Borés.

Els infants van poder gaudir d’un ampli
ventall d’activitats: bicicleta, esports en
equip -com ara bàsquet, beisbol, vòlei,
bàdminton i atletisme-, tallers de fang,
collarets i jardineria, jocs de cucanya o
gimcanes, entre altres. També van participar en excursions per conèixer el poble
i van anar a la piscina a remullar-se i al
Cau Jove.
Aquest va ser un dels Casal d’Estiu amb
més participació dels darrers anys. Al juny
i juliol va comptar amb 140 infants, i al
setembre amb 58. Tant les famílies com els
monitors fan una valoració molt positiva
d’una iniciativa que permet als nens i nenes divertir-se i, al mateix temps, formarse en valors com la solidaritat, el treball en
equip i el companyerisme.

El sopar i el ball, actes estrella de la festa de les Garrigues

ASSISTENTS AL SOPAR POPULAR

El barri de les Garrigues es va tornar a
vestir de festa del 12 al 14 de juliol. Durant aquests tres dies va ser l’escenari
de diverses activitats lúdiques, que van
obtenir una gran resposta veïnal.
La celebració es va iniciar divendres a
la nit amb una disco mòbil amb el DJ
Samuel que va reunir joves del barri,
d’altres punts de la Pobla i fins i tot
d’altres poblacions veïnes. L’endemà,
dissabte, al matí, els més petits s’ho van
passar pipa amb els tres inflables que es
van instal·lar al parc. A la tarda es va fer
el sisè campionat de petanca, amb una

bona participació, tant d’infants com
d’adults. El campionat va finalitzar diumenge amb la disputa de les finals.
Les dues activitats més multitudinàries
es van celebrar dissabte al vespre. El
sopar popular i el ball amb el duo Bartomeu i Sheila van superar els 300 assistents.
La festa del barri de les Garrigues es va
tancar diumenge, amb el sisè torneig
de futbol, la tradicional paella popular,
que va reunir 140 persones, i el bingo.
La festa la va organitzar l’associació de
veïns amb el suport de l’Ajuntament.

Una exhibició de ball, la novetat de la festa de les Cases Noves

ELS VEÏNS VAN GAUDIR D’UN SOPAR

L’Associació de Veïns del barri de les Cases Noves va celebrar el 27 de juliol una
lluïda festa amb motiu de Sant Jaume.
Organitzada per l’associació de veïns,
amb la col·laboració de l’Ajuntament,
la celebració, que arribava a la 21a edició, va reunir fins a 150 persones, entre
veïns, familiars i amics. A més, aquest
any hi va haver una novetat destacada:
una doble exhibició de balls de saló i de

balls amb cadira de rodes, a càrrec d’en
Julio, la Teresa i la Núria, finalistes del
campionat estatal.
La festa va tenir lloc al carrer de Pare Anton Soteras, ben engalanat per a l’ocasió.
Va donar el tret de sortida a les 10 de la nit,
amb el sopar popular. Després de l’àpat, en
Julio, la Teresa i la Núria van arrancar els
aplaudiments dels presents amb les seves
exhibicions de ball.
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Nous projectes per seguir
fent una Pobla amable
L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA RIERA I L’ACCÉS AL
CAMP DE FUTBOL I LA CONSTRUCCIÓ DE DUES PASSERES SOBRE EL RIU ANOIA, DUES DE LES OBRES DESTACADES

pla d’inversions que l’equip de govern està executant a les Garrigues des de 2006, quan va prendre el compromís de repercutir
part de l’IBI que s’hi recapta en millores urbanístiques al barri. Des
d’aleshores s’han arranjat diversos carrers, s’ha habilitat una franja
perimetral de seguretat contra incendis, s’ha construït un parc infantil, i s’ha fet un nou enllumenat en l’accés al barri. En properes
fases s’arreglaran més carrers.

L’equip de govern municipal continua la transformació urbanística engegada els darrers anys amb nous projectes que contribueixen a millorar la qualitat de vida dels veïns i a fer de la pobla un
municipi endreçat i agradable de viure-hi. Aquests darrers mesos
s’han fet realitat diverses inversions, i durant els dos anys que
queden de mandat es duran a terme altres projectes prioritaris. El
bon estat de salut de les arques municipals, i les subvencions que
s’han aconseguit, permetran fer aquest esforç inversor malgrat el
complex escenari econòmic global.
PARC DE SANT GALDERIC

Més i millors parcs infantils
L’Ajuntament també ha construït un nou parc infantil al costat de les escoles, actuació que ha tingut un pressupost de
4.997,91 euros i l’ha dut a terme la brigada municipal. A més,
ha fet millores al parc infantil de Sant Galderic, on s’ha redistribuït el mobiliari lúdic i s’ha posat un nou terra de cautxú, un
material tou que evita que els infants es facin mal en cas de
caigudes. La inversió ha estat de 18.896 euros, i els treballs els
ha executat el Taller Àuria.

NOVA ROTONDA AL BARRI DE LES GARRIGUES

Nova rotonda a les Garrigues
Una de les actuacions que ja s’ha completat és la construcció
d’una rotonda al carrer de Lleida al barri de les Garrigues, un vial
sense sortida que desembocava en un torrent. La rotonda permet
que els vehicles puguin girar en arribar al final del carrer, i al mateix temps fa de barrera arquitectònica entre el final del vial i el
torrent. Amb un pressupost de 27.751,29 euros, els treballs s’han
finançat amb recursos municipals i els ha fet l’empresa Can Galan
Construccions Immobiliàries. Aquesta actuació s’emmarca en el
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MILLORES A CAN GALAN

Millores a can Galan
També es va arranjar la coberta de la masia de can Galan, que presentava problemes de goteres i humitats. Els treballs van consistir
a col·locar una capa d’aïllament tèrmic, una làmina d’onduline
per evitar possibles filtracions d’aigua, tornar a col·locar les teu-

EL REPORTATGE
les existents, arranjar el voladís i refer les canals de recollida
d’aigües pluvials. A més, es van reparar algunes esquerdes en les
parets de la masia, la qual es va rehabilitar fa més de 20 anys, i
en l’actualitat, acull diversos serveis municipals. Els treballs s’han
finançat íntegrament amb recursos municipals, i els va executar
l’empresa Construccions Munta SL.

ADEQUACIÓ DE LA TRAVESSERA DE LA C-224

CAMÍ DE LA RIERA I CAMP DE FUTBOL

Arranjament del camí de la Riera
i l’accés al camp de futbol
A principi de l’any vinent començaran les obres per arranjar el camí
de la Riera i resoldre, definitivament, l’esfondrament que es va produir
en el tram del carrer que va des del consultori fins a l’empresa UIPSA,
per sota del qual passa una canonada d’aigua d’alta capacitat d’ATLL.
Atesa a la importància d’aquest vial i a la situació econòmica que travessen l’ATLL i l’ACA de la Generalitat, l’Ajuntament s’ha decidit a tirar
endavant el projecte amb recursos propis i una subvenció, en lloc de
demorar la situació anant a judici per intentar resoldre quina entitat
és la responsable de l’esfondrament i se n’ha de fer càrrec. El projecte preveu, a més, el condicionament de l’accés de terra al camp de
futbol. S’hi farà un nou espai amb zones enjardinades, arbrat i places
d’aparcament senyalitzades. Els treballs els realitzarà l’empresa Icman
per un import de 233.711,50 euros, i es compta amb una subvenció de
163.598 euros del PUOSC de la Generalitat.

Adequació de la travessera de la C-224
D’altra banda, per al 2014 l’Ajuntament té en projecte dues actuacions
per adequar la travessera urbana de la carretera C-224 al seu pas per
la Pobla, amb la finalitat de millorar la seguretat tant dels vehicles
com dels vianants en aquesta artèria neuràlgica. S’hi col·locaran dos
nous semàfors i s’hi faran quatre passos de vianants, a més d’una
nova senyalització viària horitzontal i vertical. La senyalització horitzontal anirà a càrrec de la Generalitat.

EIXAMPLAMENT I PERLLONGACIÓ DEL CARRER DE JOSEP JOVÉ

Eixamplament i perllongació del carrer de Josep Jové
També de cara el 2014 es licitarà el projecte per perllongar l’actual
carrer de Josep Jové fins al carrer del camí de la Riera, així com per
eixamplar-ne el tram de vial ja existent, enderrocant l’edifici on hi havia el bar El Pont. Així es guanyarà un accés directe des de darrere del
consultori fins a la zona esportiva i la zona de les escoles. L’actuació
també es traduirà en una circulació més fluida a la zona escolar, on
es podrà accedir per aquest nou vial i sortir-ne pel carrer Pas Blau,
creant una circumval·lació que evitarà haver de passar per l’interior
del barri de les Cases Noves.
Interconnexió dels aparcaments
L’any 2015 també es connectaran els aparcaments del parc de Sant
Galderic i de la plaça de la Mare de Déu de la Llet amb un pas per
als vehicles que es farà en el parc de terra que els separa. Així mateix, s’ampliarà l’aparcament del costat dels horts amb noves places.
L’actuació, que es finançarà amb recursos municipals, tindrà un cost
de 104.365,45 euros.

PASSERES SOBRE EL RIU

Noves passeres sobre el riu Anoia
Una altra inversió prevista properament és la construcció, en dues
fases diferents, de dues passeres per a vianants sobre el riu Anoia.
Una, es construirà sobre la que actualment ja hi ha a la zona de la
palanca, darrere de l’Ajuntament, i l’altra es farà al costat de l’accés
del pas blau. Amb aquests nous accessos, es millorarà la connexió
a peu entre el barri de les Cases Noves i el barri de can Galán. El
projecte té un pressupost total de 228.679,21 euros i es finançarà
totalment amb una subvenció de la Diputació.

Equipament veïnal al Corral de la Farga
El darrer any del mandat, el 2015, el govern municipal té previst posar
fil a l’agulla al projecte del complex del Corral de la Farga. Arranjarà
el parc infantil existent a la zona i urbanitzarà l’entorn de l’edifici
del restaurant, una actuació que té una estimació pressupostària de
81.049 euros i que es vol tirar endavant encara que, finalment, no
arribés la subvenció demanada al PUOSC. També es vol arranjar la
planta primera de l’edifici per reconvertir-la en un equipament d’usos
veïnals, treballs estimats en 91.440,37 euros i per als quals també s’ha
sol·licitat un ajut al Govern català.
SETEMBRE - DESEMBRE
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El Torneig de Vòlei Sorra de Cal 18 es consolida

UN DELS PARTITS DEL CAMPIONAT ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ JUVENIL CAL 18

Vuit equips de la Pobla, la Torre, Masquefa,
Capellades, Vilanova i Igualada van participar, el divendres 12 i el dissabte 13 de

juliol, en el segon Torneig de Vòlei Sorra
organitzat per l’Associació Juvenil Cal 18.
En total 35 joves, entre 12 i 21 anys, van

prendre part en aquest campionat, disputat al parc de Sant Galderic. Al llarg de gairebé sis hores, els equips van oferir diversió
i espectacle al públic que va assistir-hi.
El campió va ser l’equip D’siix, que es va
endur un trofeu i un sopar. L’equip El
Lokal va quedar segon, i també va rebre
un trofeu. Els altres sis equips participants van ser l’Aston Birra , el Murfis ,
el Submarino Amarillo , la Fava de Deu
, l’Espartanos i el Tahití Volei Club. Tots
els equips van ser obsequiats amb una
pilota de vòlei.

Un concurs culinari amb les truites de protagonistes
L’Associació Juvenil Cal18 va organitzar el
dissabte 28 de setembre un concurs culinari. En aquesta edició la competició va
ser de truites, amb 12 participants. Els tres
primers premis se’ls van endur tres creacions molt diferents i gustoses: una truita
de poma, una de patata i pebrot, i una de
patata i moniato.
La guanyadora, la Irene, va sorprendre al
jurat amb la truita més creativa: una truita
amb poma, que els jutges van valorar com
la proposta més atrevida. En segon lloc va
quedar la Chelo, amb una truita que estava al punt de cocció, amb incrustacions
de pebrot i una bona crosta. Finalment, la
Maite va ser la tercera. La seva truita de

moniato va agradar molt per estar al punt
de sal. Els organitzadors van regalar un
gira-truites a tots els concursants.
Tot un dia dedicat als més petits
D’altra banda, el dissabte 5 d’octubre,
l’Associació Juvenil Cal 18, amb la
col·laboració de l’Ajuntament i l’empresa
Plus Arts, també va organitzar tota una
jornada lúdica dedicada als més petits, al parc de Sant Galderic. Desenes
d’infants van combinar les dues possibilitats d’oci que s’oferien en aquest
espai. D’una banda, Animalia, la recreació d’una selva, amb proves d’equilibri i
destresa. D’altra banda, els Divertixocs,

PARTICIPANTS EN EL CONCURS DE TRUITES

un original joc en què els clàssics cotxes
van ser substituïts per pneumàtics que
calia fer anar amb la força de les cames
i els peus. Ja a la tarda, el Màgic Sergio
va deixar bocabadat el públic que es va
reunir a l’Ateneu.

L’hereu i la pubilla de la Pobla, a la Fira d’Igualada
Blai Carrión Rivera i Carla Peregrina Cardús, l’hereu i la pubilla de la Pobla, van ser
el diumenge 29 de setembre a la Fira Multisectorial d’Igualada, des d’aquest any
batejada com a FirAnoia. El Blai i la Carla,
tots dos de 4 anys —juntament amb la
resta de parelletes d’hereus i pubilles de la
comarca—, van participar en l’ofrena dels
fruits del camp que es va fer en acabar la
missa solemne.
BLAI CARRIÓN I CARLA PEREGRINA0

14

L’AJUNTAMENT
INFORMA

SETEMBRE - DESEMBRE
2013

RECULL DE NOTÍCIES

Bona participació en una Festa Major amb novetat i clàssics

LA CERCAVILA VA SER UNA DE LES ACTIVITATS MÉS PARTICIPADES DE LA FESTA MAJOR

La Festa Major va omplir aquest estiu cinc
intensos dies de juliol. La bona participació
va ser la nota més destacada d’una programació que va seguir l’esquema d’èxit
de les darreres edicions, al qual va incorporar novetats com un taller de falcons,
gegants i capgrossos.
La festa es va engegar el dijous 4 amb la
Gimkana Jove. Trenta-cinc nois i noies, dividits en 7 grups, van superar 11 divertides
proves. El guanyador va ser el grup Give
Me Love, format per Alba Ortíz, Ainhoa
Rico, Lídia Zajara i Imma Roman, que van
rebre un kit de platja i una motxilla del
Cau Jove. El primer dia de la Festa Major es

va tancar amb les havaneres del grup Port
Vell, amb una assistència de 200 persones.
La segona jornada, divendres, va tenir
a la coneguda DJ Luxury, i altres DJ, de
protagonistes, amb l’Itinerant Festival. El
programa es va reprendre dissabte amb
un dia farcit d’activitats. Al matí es va
inaugurar l’exposició “Caràcters”, d’Albert
Burzón i Ester Comenge. A la tarda va arribar la principal novetat: el taller amb els
Falcons de Vallbona, i els gegants i capgrossos de la Pobla, que van comptar amb
la col·laboració dels alumnes de l’escola
Maria Borés. En acabar, els Falcons de Vallbona i els gegants, grallers i capgrossos de

la Pobla, acompanyats de la cuca fera de
l’escola Maria Borés i la Colla Gegantera El
Bisbalet d’Igualada, van recórrer els carrers
en cercavila.
L’activitat es va traslladar aleshores a
l’Ateneu, on unes cent persones van gaudir del concert del grup Boulevard i el seu
repertori de música italiana, bandes sonores i cançons catalanes. A més, el sopar
popular, amenitzat pels Falcons de Vallbona, va reunir 325 persones. L’orquestra
Sabor-Sabor va tancar la vetllada, amb
un concert per a totes les edats. Els qui
no volien anar a dormir encara van allargar la gresca amb el DJ Àlex.
Diumenge es va fer l’ofici de missa,
cantada per la Coral La Lira, i una festa
aquàtica amb inflables a la piscina, a més
de l’espectacle d’humor i música de Joan
i Miquel. Els 150 assistents van quedar
sorpresos amb els originals instruments
de creació pròpia que van fer sonar, com
ara una gaita feta amb un tub de manguera, un embut i diversos globus.
La Festa Major va arribar al final el 8 de juliol,
amb una jornada pensada per als menuts,
amb els inflables i la festa de l’escuma.

El jovent es lliura a la seva Setmana

SOPAR DE LA SETMANA DE LA JOVENTUT

L’entitat local Barrufet Roig, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, va organitzar al juny l’onzena Setmana de la Joventut, un format que ha anat consolidantse amb un gran èxit de públic. Enguany, els
actes més participats van ser el concert i el
sopar i el bingo.

La Setmana es va encetar amb un campionat de billar, el dijous 20 de juny, a la
piscina, en què hi van participar 12 parelles. Els guanyadors van ser Edu Gómez i
Dani Haro.
Divendres a la nit, el parc de Sant Galderic
es va omplir de joves que van gaudir de la

música dels grups Jarana, Los Barrankillos
i Always Drinking. Unes hores abans, quasi
un centenar de joves havien participat en
el correbars, amenitzat pel grup Maltinkat.
D’altra banda, al sopar i al bingo, que es
van fer el dissabte 22, hi van assistir unes
130 persones. Dels diners que es van recaptar en el bingo, 300 euros es van destinar a l’escola per a la compra de llibres
per a famílies amb pocs recursos. El mateix dissabte, al Teatre Jardí, es va jugar
un campionat de pòquer, amb 30 participants. Antonio García en va ser el guanyador.
El darrer acte de la Setmana de la Joventut va ser un partit de solters contra casats, el diumenge 23. El van guanyar els
solters per 3 a 1.
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Les màscares de l’escultor poblatà Armand Vallès, a TV3
Televisió de Catalunya (TV3) va emetre
el mes de juny un reportatge sobre els
aldarulls populars que van tenir lloc en
diverses ciutats del Brasil. Van explicar que molts dels manifestants amagaven les seves cares sota les carotes
que havien popularitzat els manifes-

tants del moviment dels Indignats, les
quals són fabricades per una indústria
catalana, ‘Condal’, de Sao Gonçalo.
La televisió catalana feia esment que
aquesta indústria havia estat fundada per l’escultor Armand Vallès i Castanyé, nascut a la Pobla de Claramunt

l’any 1924, i mort a Rio de Janeiro l’any
2007. Anteriorment altres remeses de
carotes famoses, a més de les dels carnestoltes carioques, van ser les de Ben
Laden i del president Obama, de les
quals ja n’havíem donat referències en
els nostres butlletins números 13 i 53.

Òbit del metge i poeta Xavier Miquel
El metge i poeta Xavier Miquel i Padró,
nascut a la Pobla de Claramunt, al barri
de les Tres Fonts, el 16 de maig de 1921,
va morir el 30 de juny, a l’edat de 92 anys,
a la ciutat d’Igualada, on havia residit des
de petit. El doctor Xavier Miquel va actuar de mantenidor dels tercers Jocs Florals de la Pobla de Claramunt, organitzats
per la Biblioteca Popular.
Una bona definició de la personalitat

de Xavier Miquel és la que va escriure
el seu company, el doctor Pompeu Cotonat: “Fou un personatge extraordinari, un home irrepetible, un ésser reblert
d’humanitat que el blindava contra tot el
que no fos dir el que sentia, sense cap
dissimulació, sense cap assaig d’amagar
res que eixís de la seva consciència, inquiet i a voltes inadaptat. Tingué una
mentalitat creadora i executora de caire

polifacètic: poesia d’avantguarda, dibuix
i pintura originals, i encara música, amb
el clarinet i el violí” (L’Enllaç 04-07-2013).
El doctor Xavier Miquel i Padró havia
escrit i publicat una vuitena de llibres
de poemes: Infern Quadrivèrtex (1950),
Error nictilícit (1954), Macla mínima
(1964), Penell irat (1970), Gemec iambic
(1980), Donaídem (1986), Tempteig va
(1998) i Pau hòrrida (2009).

El Castell de Claramunt s’exhibeix en les
Jornades Europees del Patrimoni

UNA IMATGE DEL CASTELL DE CLARAMUNT, A LA POBLA

El Castell de Claramunt va ser un dels
béns monumentals que es van poder visitar el darrer cap de setmana de setembre, en el marc de les Jornades Europees
del Patrimoni (JEP).
Un total de 68 persones van visitar la
fortificació amb motiu d’aquesta iniciativa d’àmbit europeu, que a Catalunya
compta amb la participació d’unes 200
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poblacions, les quals cada darrer cap de
setmana de setembre obren les portes
dels seus béns culturals, monumentals
i artístics per donar-los a conèixer a
tothom.
En el cas del Castell de Claramunt
l’activitat va consistir en una visita guiada pels diferents racons de la
fortalesa, que és patrimoni de la Ge-
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neralitat i que gestiona l’Ajuntament
de la Pobla. El Castell de Claramunt ja
fa anys que participa en aquesta iniciativa, que en l’àmbit del Principat de
Catalunya, van organitzar el departament de Cultura de la Generalitat,
l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, la Federació de Municipis
i l’Institut Ramon Llull.

RECULL DE NOTÍCIES

Els cursets de natació apleguen 65 nens i nenes

FOTO DE FAMÍLIA DELS CURSETS

Seixanta-cinc infants, d’entre 3 i 12
anys, van prendre part aquest estiu en
els cursets de natació organitzats per
la regidoria d’Esports. Els cursets es van

fer del 25 de juny al 19 de juliol. A més
dels cursets infantils, també es va fer
un curs de natació per a adults, en el
qual hi van participar sis dones. El di-

vendres 19 de juliol, va tenir lloc l’acte
de cloenda. Els infants van fer diverses
piscines davant dels familiars, per demostrar els seus progressos.
El regidor d’Esports, Juan Carlos Pérez, va lliurar diplomes acreditatius
i medalles a tots els participants. Els
infants també van rebre obsequis de
part del responsable del bar del recinte
i del monitor Marc Tolosa. A més d’ell,
l’equip de monitors el van integrar David Sánchez, Gerard Gual, Jennifer Delgado i Cristina Jaén.

L’Iron Kids posa a prova els triatletes del futur a la Pobla

EL REGIDOR JUAN CARLOS PÉREZ AMB ALGUNS DELS
JOVES GUANYADORS

La Pobla va acollir, el 22 de setembre, el segon Iron Kids, un triatló
pensat principalment per als infants
i joves. L’activitat la va organitzar

l’empresa Bàsic Ona Esports amb
la col·laboració de l’Ajuntament.
L’esdeveniment va atraure participants de tot l’Anoia, que hi van prendre part dividits en categories d’edat.
Cada jove triatleta va rebre una medalla en finalitzar la prova en reconeixement al seu esforç en les tres
proves: corrent, en bicicleta i nadant
en aigua molt freda.
En la categoria prebenjamí masculí,
els germans Andreu i Manel Saurí Fernández (escola Garcia Fossas)
van ser primer i segon, mentre que
Xavi Marimon (escola Maria Borés) va quedar tercer. En la modalitat femenina, la guanyadora va ser
la poblatana Ona Pérez. En benjamí
masculí, l’or va ser per Ton Méndez
(CNI), seguit de Roger Rentero (Mar-

quès de la Pobla) i Vadin Puig (Garcia
Fossas). El local Iker Jiménez Romero
va quedar quart. En l’apartat femení es van imposar Judith Marimon
(Garcia Fossas) i Carla Bisbal (Maria
Borés). En categoria alevina, Jan Bisbal, va assolir el primer lloc. El segon
va ser Arnau Puig, del Maria Borés.
En fèmines, Marcel·la Solé (CAI) va
guanyar, seguida de tres noies del
Maria Borés: Meritxell García, Anna
Marimon i Ibi Fernández. En la categoria infantil masculina, el millor va
ser Unai Pérez; mentre que en noies
es va imposar Cèlia Ais (Pia Running), seguida de Berta Pons i Núria
Calves. En Open Femení va triomfar
Sara González (Club Ciclista Anoia).
La poblatana Sara Vilanova va ser
segona.

El CF la Pobla vol donar batalla aquesta temporada
Els equips del Club Futbol la Pobla ja
han engegat les competicions. En les
diverses categories, l’entitat té 160
jugadors inscrits, una xifra superior a
la temporada anterior. Dos equips estan en una nova categoria, fruit dels
ascensos assolits la lliga anterior: els

amateurs, ara a Tercera Catalana, i
els alevins, que han pujat a Segona.
També s’ha engegat una categoria de
debutants per part de la Federació Catalana, amb nois de 5 anys. El CF la
Pobla té un equip en aquesta nova
categoria, amb una normativa espe-

cial que vol afavorir l’aprenentatge
de les normes bàsiques i l’esportivitat.
El primer equip es troba ara mateix a
la part mitja-baixa de la taula del seu
grup de Tercera Catalana, en el que
competeix amb equips del Bages, el
Berguedà i el Baix Llobregat.

SETEMBRE - DESEMBRE
2013

L’AJUNTAMENT
INFORMA

17

RECULL DE NOTÍCIES

El CT la Pobla arrenca una temporada plena de reptes
El CT la Pobla de Claramunt ja té en
marxa la temporada 2013-2014, en què
continuarà treballant en diferents àmbits
d’actuació. L’entitat, que compta amb
uns 170 socis, ha començat una temporada intensa, amb força novetats. En
primer lloc, amb la renovació del conveni entre l’Ajuntament i el club, que
ha comportat una sèrie de millores a les
instal·lacions de l’entitat. S’han millorat
les línies de la pista 1 i s’ha arranjat les

superfícies desgastades. També s’ha modificat el rec i s’ha contractat una persona per al manteniment.
En l’apartat competitiu, aquesta tardor
es va disputar el 33è campionat social de
dobles, en què van participar 31 parelles
de tots dos sexes. Els partits es van engegar a principis d’octubre i es van allargar
fins a finals de novembre. El gruix del
club participa ja a la XIII Lliga Catalana
i XIX del Baix Llobregat, on juguen 93

equips i més de 1.300 jugadors. El CT
la Pobla hi participa amb quatre equips
masculins, els Absoluts A i B, els majors
de 40 anys i els majors de 50, sumant un
total de 39 jugadors.
També ja es va celebrar la festa social
del club el passat dissabte 30 de novembre. En la vetllada a l’Hotel Robert
es va guardonar els tennistes guanyadors dels diferents campionats disputats durant el 2013.

EL MÓN DE LES ENTITATS

MPS: una llum al final del túnel després
de deu anys de lluita
L’Associació MPS España va néixer el 2003 a la Pobla de Claramunt,
ara fa deu anys. El seu president és Jordi Cruz, que ha impulsat
durant aquesta dècada, junt amb la seva esposa Mercè, aquesta
entitat que lluita per recaptar fons per a la investigació sobre la
mucopolisacaridosi (MPS), una malaltia neurodegenerativa.
L’entitat va ser creada amb el nom d’Associació Sanfilippo Espanya, ja que a la filla del Jordi i la Mercè, la Sofia, se li va diagnosticar
la síndrome de Sanfilippo o MPS III, un dels tipus de la mucopolisacaridosi. Els fundadors, davant els primers símptomes de la seva
filla, van començar a organitzar actes benèfics per recaptar fons i
donar a conèixer el seu cas, atés que no existia cap entitat estatal
ni investigació de la malaltia. La Mercè recorda amb afecte com
la gent poblatana es va bolcar a donar suport a la seva filla. Són
malalties minoritàries, amb molt pocs afectats, però els pares de
la Sofia es van començar a posar en contacte amb altres famílies
afectades i, es van trobar que no hi havia entitats que promoguessin la investigació en aquest camp. La solució d’un dels tipus
de MPS és un pas important de cara a resoldre les altres afeccions.
“Necessitàvem que es comencés a fomentar la investigació
i vam començar a entrar en programes i crear beques de
recerca”.
Ara, després de tants anys de batalla, s’ha trobat una cura per a
la síndrome de Sanfilippo. El Jordi va explicar el cas de la Sofia
al CBATEG (Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica) de
la UAB-Bellaterra fa 8 anys i van iniciar un camí de recerca amb
l’ajut de les beques de MPS que ha donat els seus fruits. Una cura
en què hi és part molt activa la firma catalana Laboratoris Esteve. Una injecció que acaba amb la malaltia, amb un gen corregit
que s’introdueix al pacient. El 2014 es podria fer el primer assaig,
amb pacients de diversos llocs de l’Estat. La tasca de l’associació
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JORDI CRUZ, PRESIDENT DE MPS ESPANYA

no s’ha acabat, ja que agrupa 20 tipus de malalties del ram de
les mucopolisacaridosis. L’entitat no només fomenta la recerca,
sinó que també dóna serveis gratuïts a les famílies afectades de
fisioteràpia, assessorament psicològic, hores de respir, ajuts per
assistència al Congrés Internacional Anual MPS etc. Cada any
organitza el Congrés Internacional Científic-Familiar MPS i trobades de famílies i metges a nivell estatal. El nom de la Pobla de
Claramunt, on té la seu MPS Espanya, és un referent per a les
associacions de tot el món.
L’avenç en la recerca d’aquesta malaltia minoritària amb la teràpia gènica pot ser, en un futur, aplicable a malalties més comunes.
Això dóna força a les investigacions sobre la mucopolisacaridosi.
Hi ha opcions. En la curació, per això, hi ha invertits molts diners
d’empreses de capital risc, que després amb la patent podrien ferla servir per a aquests altres casos, on els sortiria rendible l’esforç.
El Jordi i la Mercè esperen que un cop s’obtingui la cura, es pugui
demanar un ús compassiu de la fórmula. Els tractaments són cars,
“però quant costa una vida?”.

PODEM LLEGIR
Títol: L’estiu que comença
Autor: Sílvia Soler
Editorial: Planeta, 2013
Pàgines: 224
“Aquell brindis que acabava de proposar la Júlia era ‘el tradicional de la nit
de Sant Joan’ i la Júlia es va emocionar estúpidament veient com els costums
esdevenen tradicions i com s’hereten igual que s’hereten els llibres i les cases”
L’estiu que comença fa un resum dels
cinquanta anys de vida de la Júlia Reig
i l’Andreu Balart, vinculats abans de
néixer per l’amistat de les seves mares.
Elles han imaginat amb il·lusió la possibilitat que heretin aquest lligam o fins
i tot que puguin arribar a enamorar-se.
Però la Júlia i l’Andreu volen sentir-se
lliures d’un destí que s’entesta a unirlos. La relació que els uneix passa per

moments amargs però també dolços. Segons l’autora, Silvia Soler, L’estiu que comença és “una novel·la on no passen
moltes coses, però al mateix temps hi
passa de tot, com és la vida”. És una obra
que ens explica una història senzilla, normal,
del dia a dia, però ben escrita, entenedora i
planera. Atrapa des del començament amb
un to de vegades nostàlgic, de vegades
alegre, la qual cosa que fa que en ocasions

ploris i altres riguis. És una d’aquelles
novel·les boniques, sense grans embolics,
però que commou i emociona a mesura
que passem les pàgines, i que ha fet que
Silvia Soler sigui mereixedora del Premi
Ramon Llull 2013. Sens dubte 100% recomanable!
Elisenda Pintor Méndez
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

>> Al servei de les persones... malgrat tot
Tot i els estralls d’aquesta crisi sistèmica
que s’allarga i ens afecta a tots –a les
famílies, en el nostre dia a dia, i també
a les Administracions-, l’equip de govern de Convergència i Unió a la Pobla
de Claramunt no ha fet cap pas enrere
en els serveis a les persones. La nostra
prioritat ha estat, és, i continuarà sent,
garantir els serveis bàsics als poblatans
... malgrat tot.
Ara més que mai hem d’estar al costat de
les persones i les famílies que ho passen
malament. I això és el que hem fet també
aquest 2013. L’atenció social ha estat l’eix
sobre el qual ha tornat a pivotar l’acció de
govern. Hem multiplicat els esforços per
donar un cop de mà als col·lectius que
malauradament es troben en una situació de major vulnerabilitat, i hem estat
capaços de garantir i mantenir el mateix
nivell d’ajuts d’anys anteriors.
La crisi tampoc no ens ha fet renunciar

a la nostra aposta pel món associatiu.
Sabem que les entitats, amb la seva
tasca voluntària, tenaç i no sempre
suficientment reconeguda, són un dels
motors de la Pobla. Amb la seva activitat contribueixen a enriquir la nostra
vida cultural, social, esportiva... arribant en ocasions allà on l’Administració
no podria arribar per sí sola. I per això,
en una època on les tisorades estan a
l’ordre del dia en altres llocs, aquí hem
continuat fent-los suport i oferint-los,
a totes, les seves subvencions.
També la cultura és per al govern de Convergència i Unió un servei irrenunciable.
Mentre Madrid apuja l’IVA, a la Pobla de
Claramunt hem tornat a viure unes reeixides Festes Culturals, que al llarg de
tres intensos mesos ens han permès gaudir d’una agenda plena de propostes de
proximitat i a l’abast de tothom.
Paral·lelament hem impulsat també di-

versos projectes urbanístics. Tots tenen
un mateix denominador comú: contribueixen a fer de la Pobla un municipi
endreçat, amable i agradable de viurehi, i milloren el dia a dia dels veïns i
veïnes.
Tot aquest esforç inversor s’ha fet, a més,
sense haver d’augmentar la pressió fiscal.
Ben al contrari, hem tornat a congelar els
impostos i taxes municipals per al 2014. I,
en aquest sentit, volem encara fer un pas
més enllà, sol·licitant la rebaixa del cadastre de cara a l’exercici 2015-2016 per rebaixar l’IBI que paguen els veïns. Gràcies a
l’acurada gestió que hem dut a terme, fent
més amb menys, tenim avui unes arques
municipals totalment sanejades i podem
continuar garantint els serveis bàsics a
tothom sense que els pobletans s’hagin de
rascar més la butxaca.
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>> Dos anys perduts?
Fa pocs dies hem conegut el tancament
administratiu del pressupost amb un romanent de tresoreria de 649.074,51€.
Això és presentat per la publicitat institucional de l’Ajuntament com a mostra
d’una bona gestió.
Hi estaríem d’acord si s’haguessin fet les
obres previstes o bé accions o serveis de
les quals poguessin gaudir els poblatans
i poblatanes, amortitzant, així, la inversió,
i quedés un romanent; demostraria una
bona gestió i una eficàcia.
No és el cas. Els dos anys que portem
de legislatura no s’han caracteritzat per
aprofitar les ocasions ni per fer inversions
necessàries per a la Pobla ni per millorar la
vida dels poblatans.
Al contrari, amb l’excusa de la crisi, es justifica que no es fa res de nou, i si mirem
les poques coses fetes comprovem que

han estat sense planificació, sense marcar
unes prioritats, i sense una planificació
del manteniment. Per cert, una crisi que
no hauria de ser tal ja que el pressupost
anual es manté en els mateixos imports,
compensada la menor aportació de l’Estat
i Generalitat amb l’increment de la recaptació directa.
A cada Informatiu l’Ajuntament ens diu
que s’han fet “moltes coses” i ens enumera una i altra vegada el que tenen intenció de fer, el que ja han fet en el passat.
D’aquesta manera la gent es confón, als
diaris apareixen les coses vàries vegades
i sembla que a la Pobla lliguem els gossos
amb llonganisses.
La realitat d’aquests dos anys de legislatura és que s’han fet poques actuacions, la
majoria ja venien de la legislatura passada
i tothom les donava ja per amortitzades, i

totes sobre elements existents en els quals
en el seu dia no es va fer el manteniment
adient o que tenien mancances ja de naixement. Cap intervenció ha comportat
donar un nou servei a la població.
Cap manteniment: dels camins rurals –
Garrigues, camí rural sota la carretera,
etc. Del camí de vianants de la Pobla al
Barri de l’Estació. Del camí de sortida de
Les Garrigues en cas d’incendi. De les lleres dels rius.
Cap intervenció per millorar la seguretat
a la travessia en el centre del poble o per
facilitar la connexió dels dos aparcaments.
El trist és que amb l’excusa de la crisi gairebé s’han perdut dos anys de legislatura
i, per tant, ens allunyem més de l’Estat del
Benestar.
Grup Municipal Socialista

>> 2014: Decidim Llibertat
La Generalitat de Catalunya no té diners
a la caixa. I no en té no pas perquè els
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya
no generem prou recursos i no paguem
prou impostos, sinó perquè el Govern
espanyol no ens transfereix els nostres
diners. L’any 2012, per exemple, l’Estat
espanyol va recaptar 33.230 milions
d’euros a Catalunya en concepte d’IRPF,
IVA, impost de societats i impostos especials. D’aquests, només 16.300 milions
van retornar al nostre país. Això sense
tenir en compte els 10.000 milions que
l’Estat deu a Catalunya amb la Disposició
Addicional Tercera, el fons de la competitivitat i els compromisos en infraestructures.

Com si això no fos prou, el Govern espanyol ha fixat un sostre de dèficit per
a Catalunya totalment injust que imposa unes retallades inassolibles que destrossarien la nostra economia i el nostre
Estat del Benestar. Així, doncs, tenim la
necessitat, i sentim l’obligació, de fer tot
el possible per convocar una consulta
d’independència immediatament.
La situació social i econòmica que ens
imposa el Govern espanyol és tan dramàtica que cal posar urgentment el futur
del país en mans dels ciutadans.
Cal fer saber a tothom que la situació
financera de la Generalitat és totalment
insostenible i que l’única manera de garantir-nos entre tots el benestar és con-

vocant un referèndum. No podem quedar-nos observant impassiblement com
el país se’ns esmicola a les mans aplicant
les polítiques econòmiques que ens imposa l’Estat.
Per difondre aquests missatges, el passat
mes de maig ERC va portar a la Pobla la
campanya que, sota el nom “2014: Decidim Llibertat”, s’està duent a terme
arreu del territori, i vam comptar amb la
presència de Jordi Solé, diputat al Parlament i alcalde de Caldes de Montbui.
És responsabilitat de tots i totes ajudar
el nostre país i els seus ciutadans en un
moment tan crucial.
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

Valors humans:
la brúixola per anar per la vida
Els valors humans centren la mostra del Cau Jove d’aquesta temporada de tardor-hivern. Amb el lema ‘Valors humans: la
brúixola per anar per la vida’, l’ExpoJove crida tothom a reflexionar per poder entendre que formem part d’un món on tots
hem d’assumir les conseqüències, i també, fer front als nostres errors com a part d’aquesta societat global.

Vivim en un societat que va a la deriva a causa de diferents
fenòmens que estan succeint i del quals sembla que no hi ha
manera de sortir-ne. Els mitjans de comunicació ens bombardegen constantment amb un munt d’informacions que ens deixen
astorats i que no arribem a entendre. A la vegada, la realitat ens
deixa bocabadats, perquè ja no es tracta de la fam d’Etiòpia, la
guerra d’Irak o els nens de les faveles del Brasil. No. Ho tenim
aquí mateix, i ho pateixen els germans, els tiets i els veïns: desnonaments, atur, corrupció, retallades en sanitat i en educació...
i, de fons, una greu crisi de valors: la societat s’ha tornat conformista, maleducada, malparlada, egoista.
L’ExpoJove del Cau vol recuperar, recordar, valors i gestos que
hauríem de tenir sempre presents. Fets com dir “bon dia”,
“gràcies”, “cuida’t” o “que vagi bé”. I valors com compartir,
la sinceritat, la prudència, l’autocontrol, la felicitat, el sacrifici...

així com tants d’altres que avui sembla que s’han convertit en
paraules buides i sense sentit, i en els quals cal que ens tornem
a reeducar.
No és aquesta manca de valors humans, d’esperit humà, que ens
fa ser més egòlatres, més avars, més materialistes i consumistes, la que està ajudant a portar-ho tot a la deriva? Pot ser? És
evident que hi ha molts factors que provoquen que la societat
actual faci aigües, però és també l’hora que tots ens mirem al
mirall.
L’ExpoJove també apel·la a la necessitat de reorientar-nos èticament, i que tots junts fem un esforç per construir els propis criteris
morals, tenint sempre en compte les normes socials que s’han de
complir per no debilitar la convivència. I demana que aquest motor o brúixola que en diem valors, el puguem definir i practicar
amb autonomia, diàleg i respecte entre tots. D’aquesta manera,
amb aquesta base de valors consolidada, podrem enfrontar-nos
críticament a realitats com la violència, la guerra, el racisme, la
xenofòbia, la corrupció o les injustícies. Perquè els valors humans
són el motor de la transformació i dels canvis socials.
T’apuntes a fer aquest canvi?
Tu ho necessites.
La nostra societat ho necessita.
El món ho necessita!
Bea Guillén i Alinquer
Dinamitzadora i informadora juvenil

El Cau Jove viu una tardor intensa
El Cau Jove ha desplegat tota aquesta tardor un intens programa d’activitats per a tots els gustos. Els seus usuaris han participat en tallers, exposicions, jocs i han fet una recent sortida a la
Marató de TV3. A més de les activitats que organitza, el Cau ofereix als joves un espai acollidor per a que visionin les pel·lícules
que ells vulguin portar de casa.
Entre els tallers que s’han fet des de l’arrencada de la temporada
hi ha el de panellets —celebrat una setmana abans de la castan-

yada— i darrerament se n’han dut a terme d’elaboració de pizzes
i de torrons, aprofitant la proximitat de Nadal. També es va fer
un taller de confecció d’arracades i un de postals nadalenques.
Al Cau s’hi manté el Punt d’Informació Juvenil, que ofereix
assessorament sobre els diferents itineraris que poden escollir
en els seus estudis, sobre viatges, sobre salut i sobre altres
temes d’interès. També hi ha una borsa de cangurs i de classes
de repàs.
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UN BOCÍ DE LA NOSTRA HISTÒRIA
SÈRIE D’ARTICLES SOBRE EL BICENTENARI DE LA GUERRA NAPOLEÒNICA

Els ingressos municipals de les botigues de l’any 1816

DOCUMENT EN EL QUE CONSTA L’ARRENDAMENT DE FEMS DEL CORRAL A FAVOR
D’ISIDRE VALLÈS

En la postguerra del Francès, les necessitats econòmiques de
l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt foren més crescudes que
abans, tant pel ròssec de la contesa, com pels absolutismes sobrevinguts que augmentarien les prestacions, i per tot això es
veieren obligats a augmentar també els preus dels arrendaments
de les botigues, que en relació als “Propios y arbitrios” anteriors
gairebé es quadruplicarien, i així trobem que les 63 lliures del
1814 passarien a les 288 lliures del 1815 i les 224 lliures del 1816,
i encara hi apareix un sobrepuig de 126 lliures, obtingudes per
uns nous conceptes impositius, per arribar a uns ingressos de
350 lliures, segons la transcripció de les adjudicacions dels arrendaments municipals de l’any 1816:
“Nota de les Persones per les quals han quedat a son favor los Arrendaments de la Pobla de Claramunt per lo any vinent de 1816:
Primerament lo dia 17 de desembre de 1815, se ha lliurat lo
arrendament de la Fleca en públic subast a favor de Joseph Manich per lo preu de 12 lliures.

Lo dia 24 de dit mes se lliurà lo arrendament de la Carnisseria a
favor de Manuel Soler, que ha ofert donar la carn de crastó a 10
lliures y 9 sous la carnissera y la de cabra a 9 lliures y 6 sous, pel
preu de 50 lliures.
Lo dia 27 de dit mes se han lliuret sinch arrendaments, tots per
junt, la renda de la pesca salada, el sabó, l’oli y la carn salada y les
butifarres, a favor de Jaume Font, que ha presentat a Pau Miquel
com a fiador y tot pel preu de 150 lliures.
Lo dia 31 de dit mes se lliurà lo arrendament del Aiguardent a
favor de Genís Vallès, al preu de 12 lliures.
Total dels arrendaments són 224 lliures”
Ampliació dels arrendaments
“Lo dia 31 de dit mes se lliurà lo arrendament dels fems del Corral, a favor de Isidre Vallès, al preu de 72 lliures.
Lo mateix dia 31 se lliurà lo arrendament dels Passos (a gual) a
favor de Miquel Morall i Padró, per lo preu de 18 lliures.
Lo mateix dia 31 se lliurà lo arrendament del Hostal a favor de
Matilde Brunet, pel preu de 6 lliures.
Lo mateix dia 31 de desembre de 1815, se lliurà lo arrendament
del Joch (de Pilota) a favor de Jaume Fontanet, lo qual havent-se
obligat a passar tots pressos, ha donat de arrendament 30 lliures.
Sumen els nous arrendaments 126 lliures”.
El preu de 30 lliures per l’arrendament del Joc de Pilota deixa en
evidència que el preu de 100 lliures de l’any 1815 no donaria uns
resultats satisfactoris per l’arrendador.
Josep Riba i Gabarró

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)

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 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’hivern:
Dimarts, de 15 a 19 h - Dijous, de 10 a 13 h - Divendres, de 15 a 19 h - Dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Per a més informació podeu trucar al telèfon de la deixalleria al 666 48 92 48 o a l’Ajuntament al telèfon 93 808 60 75
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POBLATANS

Ramon Soteras, un poblatà que ha fet
fortuna a les amèriques

RAMON SOTERAS VIU A XILE DES DE FA 67 ANYS

Ramon Soteras i Riba va néixer el 1922 a la Pobla, on va passar
la infància i els primers anys de joventut en el duríssim context
de la guerra i la postguerra. L’any 43 va marxar al servei militar a
Olot. No podia ni sospitar el gir que faria la seva vida. Acabats els
tres anys de servei, un tiet que vivia a Xile el va reclamar perquè
l’ajudés en la petita sabateria que regentava a Linares. La Pobla
va quedar definitivament enrere. Al país andí en Ramon va acabar
creant la seva empresa, La Casa del Mocasín, i va convertir-se en
un emprenedor d’èxit. Als 91 anys continua al peu del canó. Fabrica i ven còmodes sabates que incorporen unes revolucionàries
plantilles tecnipèdiques, personalitzades per a cada client, que
prevenen de patologies com varius, durícies, peus torts o dolors de
columna i genolls... Al marge d’algunes visites fugaces, en Ramon
no va tenir l’oportunitat de tornar a passar uns dies a la Pobla
fins aquest estiu, 67 anys després. Va estar-hi quatre mesos. I va
marxar meravellat.
-Per què va aventurar-se a fer les amèriques?
-Era una oportunitat. Quin futur m’esperava aquí? Estàvem en plena
postguerra. Volia guanyar diners i ajudar la mare, el pare, el germà,
les germanes ...teníem una pèssima situació. Amb el tiet vaig estarhi dos anys. No prosperava. I vaig marxar a Santiago a buscar feina.
Van ser temps difícils: vivia en una habitació llogada sense finestres.
Menjava Cola-Cao per esmorzar, per dinar, per sopar.
-Fins que va arribar una trucada
-Un exempleat del tiet a la sabateria, originari de Martorell, em
va contactar, mitjançant el Centre Català de Santiago, i em va
oferir fer de venedor de sabates. Vaig viatjar i vendre molt. I també vaig estalviar. Em coneixien com ‘el del traje de cuadros’. El
vaig portar tres anys!. Amb el estalvis –i això que enviava diners a
la mare: 5.000 pessetes d’aquella època, al principi dels anys 50vaig comprar un taller de sabatilles. De seguida vaig posar-me a
fer sabates, perquè hi vaig veure negoci.
-Naixia l’empresari. Però encara s’havien de produir dues trobades clau
-El fill de Tomàs Bata, el fabricant de sabates més famós del món,

va fer una conferència que em va obrir la ment. Ens va explicar
que els xinesos fabricaven sabates per mig dolar. Amb el que costava un parell de sabates fetes a Xile, te’n podies comprar quatre
d’aquelles!. ‘Busquin el seu nínxol de mercat i especialitzin-se’,
ens va dir. Després vaig conèixer per casualitat tota una eminència, el professor Noya, fundador de l’Escola Tecnipèdica i el major fabricant d’articles pèdics d’Argentina: la casa Suave Pie. Allò
em va canviar la vida. Vaig estudiar amb ell quatre anys. I vaig
aconseguir l’autorització del govern d’Argentina per fabricar les
plantilles amb la seva tecnologia i ser l’únic representant de Suave Pie a Xile. Vam arribar a tenir cinc locals al centre de Santiago
i 60 treballadors.
-Res a veure amb els anys a la Pobla. Malgrat tot, en deu guardar
algun bon record
-Que bé ens ho passàvem jugant al riu! També recordo quan
anàvem a collir roldó a la muntanya amb el meu germà Miquel.
Jo era una mica gandul. En lloc de treballar, em posava a dormir.
Quan arribava el pare, el Miquel sempre em defensava: ‘pare, no
hem tingut temps; era impossible!’
-Tant temps després, com l’ha trobat la Pobla?
-Transformada totalment! És molt bonica! És un pessebre! Amb
tots els carrers urbanitzats, amb el riu recuperat... Estic impressionat amb la rehabilitació que s’ha fet al castell! I tots aquests
barris, tan endreçats ... aleshores no hi eren. Hi ha passos elevats
per reduir la velocitat dels vehicles. Es netegen els carrers cada
dia amb màquines. Hi ha contenidors. A Xile seria inimaginable,
fins i tot en una gran ciutat com Santiago.
-Vostè que és un empresari d’èxit, té alguna fórmula per sortir
d’aquesta crisi?
-Si es gasta més del que entra, l’economia s’enfonsa. I em
penso que a Espanya s’ha estirat més el braç que la màniga.
Solució? Treballar, treballar i treballar. I economitzar, economitzar, economitzar. Gastar l’imprescindible. Encara les passarem magres, però Catalunya i Espanya resorgiran de les
cendres.
-Amb aquest panorama, recomana als joves que se’n vagin a fer
les amèriques?
-No, de cap manera. De cada trenta amics que van emigrar,
només quatre o cinc es van guanyar bé la vida. Emigrar és
dur. Quan emigres, espiritualment mors una mica. El primer
Nadal m’enyorava tant que plorava pel carrer. Si no tenen
feina, que l’inventin. Que busquin el seu nínxol de mercat. Hi
ha oportunitats!.
-Va néixer a la Pobla, però s’ha fet a Xile. D’on se sent el seu cor?
-És difícil de respondre. Tinc el cor partit. Estimo Xile, però Catalunya és la meva mare.
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AGENDA

ACTIVITATS DESEMBRE -GENER
- L’Ateneu Juga
Dies: dilluns 23, dimarts 24 i divendres
27 de desembre de 2013
Hora: de les 10 del matí a la 1 del migdia i de les 4 a les 7 de la tarda, dilluns
i dimarts; de les 10 del matí a la 1 del
migdia, divendres
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Regidoria d’Infància i Regidoria de Cultura
- XLII Copa Nadal de Natació
Dia: dimecres 25 de desembre de 2013
Hora: 12 del migdia
Lloc: Piscina Municipal
Organitza: Regidoria d’Esports

- XXIX Pessebre Vivent
Dia: dijous 26 de desembre de 2013
Hora: 6 de la tarda i 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Nucli antic
Organitza: Comissió del Pessebre Vivent
- Espectacle infantil amb el grup Pedrol Pedròs i arribada del patge Faruk
Dia: diumenge 29 de desembre de 2013
Hora: 11 del matí
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitzen: Comissió de Reis i Regidoria de Cultura
- II Cal 18. Festa Nadalenca
Dia: divendres 3 de gener de 2014
Hora: 2/4 de 12 de la nit

FA ANYS...
Estació de Tren de la Pobla de Claramunt - Anys 80

Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Associació Juvenil Cal 18
- Concert de Reis a càrrec de la Coral la Lira de la Pobla de Claramunt i
de la Coral de Salelles
Dia: dissabte 4 de gener de 2014
Hora: 3/4 de 8 del vespre
Lloc: Església de Santa Maria
Organitza: Coral la Lira
- Cavalcada de Reis
Dia: diumenge 5 de gener de 2014
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Estació de Tren
Organitzen: Comissió de Reis i Regidoria de Cultura

