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editorial

Tres bones notícies abans de
les vacances d’estiu
Som, un any més, al principi de l’estiu i, per tant, és un
bon moment per desitjar-vos a tots i a totes unes bones
vacances i uns merescuts dies de descans, després de
mesos de treball. Per als qui no marxin de viatge i es
quedin a casa és una bona època per gaudir de la lectura,
un plaer que permet viatjar pel món assegut en una
cadira i viure altres vides en llocs diferents.
Aprofito aquest editorial, abans de les vacances, per
anunciar-vos tres bones notícies, que ens donaran ànims
per iniciar el nou curs el proper mes de setembre. En
primer lloc, d’aquí pocs dies començaran les obres
d’ampliació i millora del CEIP Maria Borés. Aquesta actuació
suposarà una millora molt important i la capacitat d’atendre
més alumnes. En segon lloc, s’ha encarregat la redacció
del projecte per a la construcció de cinc cases per al jovent
i està previst que a principi de l’any vinent se’n pugui
iniciar la construcció. I, en tercer lloc, aviat s’aprovarà la
modificació de normes que ha de permetre l’ampliació
del polígon industrial dels Plans d’Arau.
La intervenció a les escoles comportarà la construcció de
dos nous edificis i la reforma de l’última part que es va
aixecar. Un cop finalitzi l’obra, es disposarà d’espais que
faran de la nostra escola un centre modern i que no
només cobrirà les necessitats per oferir un ensenyament
de qualitat, sinó també per organitzar altres activitats.
Aquest era un projecte molt reivindicat des de l’Ajuntament
que al final es farà realitat i en el qual l’equip de govern
ha treballat amb entusiasme, juntament amb la comunitat
educativa. És una bona notícia per a un poble que ha
superat els 2.000 habitants.
En les passades eleccions municipals, l’equip de govern
de Convergència i Unió es va comprometre a construir
noves cases per als joves i ja s’han fet les primeres gestions.
D’aquesta manera, se segueix la política de donar facilitats
al jovent per aconseguir un habitatge. En aquesta ocasió,
la iniciativa la gestionarà el propi ajuntament, que en farà
un seguiment directe i acurat. Aquests habitatges es volen
dotar de tècniques que permetin l’estalvi energètic, fet
que les convertirà en un model a seguir en un nou món
en el qual és imprescindible pensar en la sostenibilitat. Es
construiran unes cases a uns preus assequibles i de qualitat,
sense oblidar l’estètica.
L’ampliació del polígon dels Plans d’Arau és una gran
notícia, sobretot tenint en compte la greu situació industrial
i laboral que s’està vivint a la nostra comarca. Des del
Consistori farem tot el que estigui al nostre abast perquè

aquesta ampliació sigui una realitat al més aviat possible.
L’actuació permetrà crear 27 noves hectàrees de sòl
industrial i la implantació de fàbriques de tipus mitjà.
Aquest projecte l’executarà l’Institut Català del Sòl
(INCASOL) i segur que serà ben rebut no només pels
poblatans, sinó també per tots els anoiencs que es podran
beneficiar de la creació de nous llocs de treball.
Per tant, des de l’Ajuntament treballem en tots aquells
projectes que han d’aconseguir i que, de fet, ja estan
aconseguint que el nostre municipi sigui un referent en
progrés i en creixement. Estem creant una xarxa de serveis
de tot tipus que suposen una gran millora en la qualitat
de vida de tots els poblatans. Les actuacions comentades
en són un bon exemple i són tres notícies molt positives
per començar el proper curs amb bon peu.
Jaume Armenteras i Soteras
Alcalde
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cronologia de plens
Sessió extraordinària del 18 de maig de 2004
•Es fa el sorteig dels membres que formaran part de les dues meses electorals per a les eleccions al Parlament europeu
del 13 de juny de 2004.

recull de notícies
L’enllumenat públic i els contenidors soterrats
centren un reportatge per a la Xarxa de
Televisions Locals
El sistema d’enllumenat públic i la
instal·lació de contenidors soterrats
al nostre municipi van centrar un
dels reportatges de la Xarxa de TV
Locals de Catalunya, inclòs en el
programa “Agenda 21: Sosteniblitat
Local”. L’espai, gravat per la
productora TN Produccions, inclou
una entrevista amb l’alcalde, Jaume
Armenteras, i amb professionals de
l’empresa Maip, que va instal·lar la
nova il·luminació.
L’enllumenat públic està adaptat a
la “Llei d’ordenació ambiental de
la il·luminació exterior per a la
protecció del medi nocturn”,
aprovada el 2001 pel Parlament.
Els llums són de vapor de sodi, fet
que suposa un important estalvi
energètic i que minimitza l’impacte
ambiental que pot tenir un altre
tipus de lluminària. A més a més,
els punts de llum tenen com a
peculiaritat que no s’apaguen a les
12 de la nit, sinó que se’n redueix
la intensitat.

Entrevista amb l’alcalde sobre la instal·lació de contenidors soterrats

A més del sistema d’enllumenat,
també es poden veure imatges dels
nous contenidors soterrats que
s’acaben d’instal·lar en diferents
punts del poble, com al nucli antic
o al Xaró. Aquests contenidors
permeten fer una millor recollida
dels residus i suposen una millora
estètica important.

Una de les televisions de la comarca
que formen part de la Xarxa de TV
Locals de Catalunya és Masquefa
TV. “Agenda 21: Sostenibilitat Local”
té com a objectiu visitar diferents
municipis catalans i explicar en què
consisteix el desenvolupament
sostenible i els avantatges que
suposa per a la vida quotidiana.

La Diputació atorga una subvenció de 11.250 _
a l’ADF per arranjar diversos camins
La Diputació de Barcelona ha atorgat,
per a aquest any, una subvenció de
11.250 _ a l’Agrupació de Defensa
Forestal (ADF). Aquesta aportació
econòmica suposa un 90 % del cost
total de les intervencions que es
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preveuen realitzar, que és de 12.500_.
En concret, s’ha rebut una ajuda de
3.150 _ per a l’arranjament del camí
de les Sucarrades al Pla dels Muletons
i fins el final del terme. Aquesta
actuació està pressupostada en

3.500_. Una altra de les intervencions
previstes és arreglar el camí del trencall
del Torrent Gran fins el terme de Piera.
Aquesta obra té un cost de 9.000 _,
dels quals l’ens provincial n’aportarà
8.100 _

recull de notícies
Les obres d’ampliació del CEIP
Maria Borés estan a punt de
començar
El projecte d’ampliació de l’escola
Maria Borés ja està a punt de
començar. Aquesta obra, tan
reivindicada des de l’Ajuntament i
la comunitat educativa poblatana,
per fi serà una realitat. A final del
passat mes d’abril el Govern català
en va adjudicar l’execució a
l’empresa Acis 2002, SL, per un
import de 1.744.106,81_.
L’obra, que finançarà la Generalitat,
està previst que s’iniciï en breu i el
termini per portar-la a terme és
d’uns 16 mesos. La intervenció
consistirà en la remodelació de

l’edifici actual de primària,
l’enderroc i la construcció de
l’edifici d’educació infantil, la
construcció d’un nou gimnàs, d’un
menjador i de noves aules. També
cal destacar que se suprimiran les
barreres arquitectòniques i que
s’instal·larà un ascensor per
comunicar la planta baixa i el
primer pis. Aquesta actuació
suposarà una gran transformació
d’aquest centre educatiu per tal
de donar uns millors serveis als
alumnes i a la comunitat educativa
en general.

Cartell col·locat al pati de l’escola
on s’anuncia l’obra d’ampliació

La Pobla, a favor de la cultura de la pau
La regidoria de Cultura va
organitzar a final del passat mes
d’abril una sèrie d’activitats a favor
de la pau. En concret, es va fer
una conferència a càrrec d’un
membre de la Fundació per la Pau
i un espectacle infantil que va oferir
Pallassos Sense Fronteres. Aquests
actes van comptar amb el suport
de la Diputació de Barcelona.
La xerrada, que va tenir lloc el
dissabte 24 d’abril al Teatre Jardí,
portava per títol “Cultura de pau
i globalització”. La conferència la
va obrir l’alcalde, Jaume
Armenteras, que va explicar que
aquest acte demostra el
compromís de l’Ajuntament amb
el no a la guerra i a favor de la
pau. Tot seguit, va intervenir
Miquel Insausti, membre de la
Fundació per la Pau.
Insausti va fer una reflexió sobre
la cultura de la pau al món. El
conferenciant va reconèixer que
“és difícil aconseguir un món
totalment en pau, però s’ha de
caminar en aquesta direcció”.

Espectacle de Pallassos Sense Fronteres a l’Ateneu

Miquel Insausti va manifestar que
cal treballar “des de la cultura i
l’educació per resoldre els
conflictes, que s’han de veure com
una oportunitat per millorar”.
Més d’un centenar de persones,
entre nens i pares, van assistir a
l’espectacle de Pallassos Sense
Fronteres, que va tenir lloc el
divendres 30 d’abril a l’Ateneu. El
muntatge, que portava per títol

“No et colis... Nenes i nens del
carrer”, explicava la història d’uns
infants amb pocs recursos per viure
i intentava conscienciar els més
petits sobre aquesta problemàtica.
Les activitats a favor de la pau van
finalitzar l’1 de maig amb una
enlairada de 500 globus blancs
des del castell, dins dels actes de
l’Aplec de la Santa Creu. (Veure
més informació a la pàgina 7)
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recull de notícies
Un concurs a l’escola i la venda de llibres i roses
centren els actes de la Diada de Sant Jordi
El nostre municipi va viure la Diada
de Sant Jordi amb l’organització de
diversos actes, que es van centrar en
la realització d’una sèrie d’activitats
al CEIP Maria Borés i en la venda de
llibres i roses per part de l’entitat
Barrufet Roig. Un dia abans de la
Diada, a la Biblioteca Municipal
Mossèn Cinto Verdaguer també es
va organitzar una sessió de l’Hora del
Conte.
A l’escola, al matí, es van repartir roses
i llibres entre els alumnes i es van
lliurar els premis del concurs artístic
i literari. Els guanyadors en les diferents
categories van ser: educació infantil,
Ignasi Robert, Alba Ortiz, Oriol Ricart,
Míriam Expósito i Paula Conde; cicle
inicial, Xavier Llaguno, Mariona
Villanueva, Marc Ribó i David García;
cicle mitjà, Pau Villanueva, Cristian
Rodríguez, Berta Llopart i Susanna
Puiggròs; i cicle superior, Maria
Sánchez, Mireia Ferrer, Laura Valls i
Marina Torres. Tots aquests alumnes
van rebre com a premi una motxilla,
obsequi de l’Hotel Robert, i un regal
de l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA).
La celebració de Sant Jordi al centre
educatiu es va acabar a la tarda amb
una gimcana medieval, que va servir
de cloenda a les activitats realitzades
dins del projecte “Temps de Castells”.

Guanyadors del concurs literari i artístic de l’escola

La venda de llibres i roses a la plaça de l’Ajuntament va ser un èxit

Els alumnes, vestits amb diferents
elements de l’Edat Mitjana, van
participar en una sèrie de proves i
jocs relacionats amb la vida medieval.
Una altra activitat que es va organitzar
per la Diada va ser la venda de llibres
i roses a la plaça de l’Ajuntament.
Membres de l’entitat Barrufet Roig
van posar una parada i, durant tot el

dia, van vendre 120 llibres i més de
400 roses.
A més d’aquests actes, a la biblioteca
municipal, el 22 d’abril es va fer una
sessió de l’Hora del Conte. Hi van
assistir una cinquantena de nens i
nenes que van escoltar amb atenció
els dos contes que va explicar Elisensa
Jorba: El petó reial i La bruixa Rossenda.

Millora de la
senyalització al pas
de vianants del
pont de l’estació
L’Ajuntament ha millorat
recentment la senyalització del
pas de vianants del pont de
l’estació, cantonada amb
l’avinguda Catalunya, per així
reforçar les mesures de seguretat.
L’actuació ha consistit en la
instal·lació d’uns plafons reflectors
que alerten els vianants sobre la
presència del pas.
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Una trentena de cantaires va participar el passat 18 d’abril en la cantada
de caramelles organitzada per la Coral la Lira amb el suport de l’Ajuntament.
Sota la direcció musical de Josep Mas, els caramellaires van interpretar una
sèrie de peces i van fer un recorregut per diferents punts del poble, com
la plaça de la Mare de Déu de la Llet, que es recull en la fotografia.

recull de notícies
Els poblatans celebren l’Aplec del Castell,
tot i el mal temps
L’Aplec del Castell de Claramunt
d’enguany, que va tenir lloc l’1 de
maig, va ser passat per aigua. Malgrat
el mal temps, els poblatans van pujar
a la fortalesa per assistir als diferents
actes programats.
A primera hora del matí, cap a les 9,
quan s’entreveien els raigs de sol entre
els núvols que amenaçaven pluja, molts
poblatans van enfilar el camí de la
fortalesa, on un grup de dones ja
preparaven l’esmorzar, consistent en
entrepans i cafè amb llet. Després
d’esmorzar, mossèn Valentí Bosch va
oficiar una missa i va beneir el terme.
Un cop finalitzada la celebració litúrgica,
500 globus blancs, amb el lema “La
Pobla per la pau”, van envair el cel,
mentre queien les primeres gotes. Amb
aquest acte es van cloure les activitats
que el municipi va dedicar a la pau.
(Veure més informació a la pàgina 5)
Una exposició
per potenciar el Castell
Després de l’enlairada de globus, es va
inaugurar l’exposició “El Castell de
Claramunt, més de 1.000 anys
d’història” que repassa, a través de
fotografies i textos, la història de la
fortalesa. Les imatges i els escrits estan
acompanyats per un personatge, que
té per nom Guillem.
L’acte inaugural de la mostra va anar
a càrrec de l’alcalde, Jaume Armenteras,
i del president del Consell Comarcal
de l’Anoia, Joan Vich. També es va
comptar amb la presència de les

L’alcalde, el president del Consell Comarcal i les dues diputades, durant
la visita a l’exposició

diputades al Parlament de Catalunya
Teresa Estruch i Marina Llansana, i dels
regidors del Consistori poblatà.
En primer lloc va parlar Joan Vich, que
va felicitar l’Ajuntament per tirar
endavant aquest projecte que
promociona un dels monuments de
la comarca. Tot seguit va intervenir
Jaume Armenteras, que va explicar que
aquesta exposició té com a objectiu
potenciar el Castell i el poble, ja que
junt amb la mostra es pot veure un
audiovisual sobre els diferents indrets
que es poden visitar al nucli antic del
poble. Precisament, aquell mateix dia
es va inaugurar una senyalització
turística d’aquesta zona, fet que també
va esmentar l’alcalde en el seu
parlament.
Projecció de l’audiovisual
“Temps de Castells”
Mentre s’inaugurava l’exposició, a la

Sala Petita de la fortalesa es projectava
el muntatge “Temps de Castells”, un
treball elaborat pels alumnes de
cinquè i sisè del CEIP Maria Borés. La
realització d’aquest muntatge va anar
a càrrec de la poblatana Neus
Aguilera.
Després de tots aquests actes, cap a
la una del migdia, hi va haver
sardanes amb la Cobla Ciutat de
Manresa, que es van haver de fer a
la Sala Gran a causa de la pluja. A
més d’aquestes activitats, al llarg del
matí la festa va estar amenitzada pel
grup La Cremallera.
Els actes de l’Aplec del Castell es van
acabar a la tarda, amb un ball a càrrec
de l’orquestra Aquarama. L’Ateneu
es va omplir de gom a gom per ballar
amb els ritmes d’aquest grup. Totes
aquestes activitats es van organitzar
des de la Comissió de Festes i la
regidoria de Cultura.

Viatge a Port Aventura dels guanyadors del
III Concurs de Guions de Teatre Infantil
Els guanyadors del III Concurs de
Guions de Teatre Infantil, organitzat
pel grup Teatre Jardí, van visitar el passat
9 de maig Port Aventura. Els
guanyadors d’aquesta edició, que es
van donar a conèixer durant la passada
Fira de la Candelera, van ser: Pau
Villanueva, Ricard Pons, Ariadna Panes,
Abril Diana Enríquez, Xènia Aguilera i

Clara Espasa.
Els guanyadors, acompanyats de pares
i membres del Grup Teatre Jardí, van
passejar pels diferents indrets del parc
i van pujar en algunes de les atraccions.
Aquest viatge va ser obsequi de
l’Ajuntament. A més d’aquesta sortida,
els premiats van rebre un trofeu i un
diploma.

Els guanyadors del Concurs de
Guions a Port Aventura
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reportatge

La IV Trobada
de Puntaires va
aplegar 141
participants
El sopar
popular i el
bingo del Cap
de la Setmana
de la Joventut
és un dels
actes que l’any
passat va
aplegar un bon
nombre de gent

La Festa Major és un dels plats forts de l’agenda
d’activitats estiuenques

Aquest estiu, actes a dojo a
la Pobla de Claramunt
La Pobla de Claramunt ja s’està preparant per viure un
estiu ple d’activitats, algunes organitzades des de les
entitats locals i d’altres, des de l’Ajuntament. La finalitat
d’aquest ampli programa és que els poblatans i les
poblatanes surtin al carrer i participin i gaudeixin de
les activitats que se’ls ofereixen. D’aquesta manera, es
demostrarà que la societat poblatana està en plena
activitat.
Entre els plats forts d’aquesta extensa oferta d’activitats
cal esmentar la Festa Major, que tindrà lloc de l’1 al 5
de juliol. En aquest sentit, també cal citar la segona
edició del Cap de Setmana de la Joventut i el vuitè
festival de música tradicional Anoia Folk, a més de la
Festa de Sant Jaume o les XV Serenates Populars al
Carrer. Són actes que s’han fet altres anys i que molts
poblatans ja esperen amb delit.
V Setmana de la Gent Gran
Des del passat 14 de juny, la Pobla està vivint una nova
edició de la Setmana de la Gent Gran, la cinquena.
Durant aquestes jornades s’han organitzat diverses
activitats, com una conferència sobre acupuntura, un
taller pràctic per aprendre a comprar o un espectacle
de varietés amb el Grupo de Teatro de Sants.
També es va fer una sortida a Figueres, per visitar el
Museu de la Joguina, i a Roses. En aquesta excursió hi
van participar més d’una setantena de persones. Un
altre dels actes que cal destacar d’aquestes jornades
dedicades a les persones de la tercera edat és el dinar
de germanor en homenatge a la gent gran, que va

08

L’Ajuntament Informa
juny /juliol 2004

reunir més de 180 persones a la plaça dels Països
Catalans. Aquest acte, en què es va homenatjar l’avi,
Antoni Aguilera, i l’àvia, Ángela Fernández, més grans
del poble, el va presidir el secretari general del
Departament de Benestar i Família, Antoni Segarra. La
festa es va acabar amb un ball a càrrec del duet Zadit
Show.
La V Setmana de la Gent Gran l’organitzen la regidoria
de Benestar Social i l’Associació de Pensionistes i Jubilats
i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona,
Caixa Penedès, Caixa Catalunya i La Caixa.
Dins del marc de la Setmana de la Gent Gran, entre
el 30 de maig i el 12 de juny, es va poder veure a la
Sala Municipal d’Exposicions una mostra dels treballs
elaborats per algunes poblatanes en els tallers de
manualitats i puntes al coixí.
També es va organitzar una nova edició de la Trobada
de Puntaires, la quarta, que va reunir 141 participants
procedents de diferents localitats catalanes. La trobada
va tenir lloc el diumenge 6 de juny en el marc del nucli
antic. Aquest acte el van organitzar l’Associació de
Puntaires de la Pobla de Claramunt i la regidoria de
Benestar Social.
La trobada es va iniciar cap a les 10 del matí. La puntaires
van esmorzar un entrepà i un cafè amb llet i, tot seguit,
van començar a fer puntes. Cap a la una del migdia
es van repartir una sèrie de premis. Rosa Gassó, de les
Puntaires d’Igualada, va rebre de mans del regidor de
Cultura, Santi Broch, un cistell de flors com a la
participant de més edat de fora de la Pobla. El regidor

L’Anoia Folk té
cada any com
a escenari el
Castell de
Claramunt

reportatge

La Festa de
Sant Jaume és
una de les
festes de barri
que s’organitza
al municipi

de Benestar Social, Josep Aloy, va lliurar un obsequi a
la puntaire més jove de fora de La Pobla, que va ser
per a Núria Vendrell, també de les Puntaires d’Igualada.
Pel que fa a les participants de la Pobla, l’alcalde, Jaume
Armenteras, va lliurar a Rita Valls un cistell de flors com
a la puntaire de més edat i Laura Valls va rebre de mans
de Josep Aloy un obsequi com a la puntaire més jove.
Un cop lliurats aquests premis, l’alcalde va obsequiar
Maria Rosa Prat, una de les puntaires poblatanes, amb
un cub de vidre del castell per a la seva col·laboració
en l’elaboració d’uns regals per a totes les participants
a la trobada.
Un cop acabat el lliurament de premis, Jaume
Armenteras va adreçar unes paraules als presents.
L’alcalde va agrair a les puntaires la seva participació
en aquesta festa, que va ser tot un èxit.
II Cap de Setmana de la Joventut
Per segon any consecutiu, l’entitat Barrufet Roig
organitza, amb el suport de l’Ajuntament, el Cap de
Setmana de la Joventut, que durarà del 24 al 27 de
juny. Des de l’entitat han explicat que els actes estan
dirigits sobretot als joves, però hi pot anar gent de
totes les edats. Membres del Barrufet Roig van convidar
els poblatans a participar en les diferents activitats
programades.
Un dels actes a ressaltar en aquest II Cap de Setmana
de la Joventut és el concert que tindrà lloc el dissabte
26 de juny, a partir de les 11 del la nit, a la plaça dels
Països Catalans. Hi actuaran Código, Diego Paqué,
Gen i Pasen sin llamar. Aquest concert forma part de
l’Akord Tour 2004, una mostra de grups joves de
l’Anoia que impulsa el Consell Comarcal i que actuen
en diferents poblacions anoienques. Durant el descans
hi haurà diverses actuacions.
Una altra de les activitats a destacar i que és una novetat
en referència a l’any passat és la pintada d’un mural
al parc de Sant Galderic, que es farà el 26 de juny a les
5 de la tarda. Es dibuixarà un mapamundi en el qual
els joves posaran les seves mans pintades de diferents
colors i s’hi escriurà el lema “Mans per la pau”.
En la primera edició el sopar popular i el bingo van
tenir molt bona acollida. Enguany aquest acte, que
compta amb la col·laboració d’establiments i empreses
del poble, es farà el divendres 25 de juny, a partir de
les 9 del vespre, a la plaça dels Països Catalans. Altres
activitats que cal destacar d’aquesta oferta per al jovent
poblatà són el circuit de cotxes de ràdio control,
l’exhibició aèria d’un helicòpter de ràdio control, una
audició amb el Quartet de corda d’estudiants de l’Escola
Superior de Música de Catalunya, una sessió de cinema,
jocs populars, vídeojocs i un partit de futbol entre
solters i solteres contra casats i casades.
A més de totes aquestes activitats, el Barrufet Roig
també organitzarà el proper 23 de juny la Festa de la
Foguera de Sant Joan. Els poblatans aniran a buscar la
Flama del Canigó a Igualada i la portaran fins a la plaça
dels Països Catalans. Això serà cap a les 7 de la tarda.

Tot seguit, es farà un recorregut pel poble fins a la
plaça de l’Ajuntament, on es lligarà un manifest. Després
al parc de Sant Galderic s’encendrà una foguera i es
repartirà coca i moscatell per a tothom.
Festa Major 2004
La festa grossa de la Pobla tindrà lloc de l’1 al 5 de
juliol. El programa d’actes l’organitzen la Comissió de
Festes i la regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament.
Dos dels actes que cal destacar són el sopar i el ball
amb l’orquestra Centauro, que tindrà lloc el divendres
2 de juliol, a partir de les 10 del vespre, a la plaça dels
Països Catalans, i el ball amb l’orquestra Selvatana, que
es farà el dissabte 3 de juliol, a partir de 2/4 de 12 de
la nit, a la mateixa plaça. Tot seguit, hi haurà un concert
jove amb el grup Moby Dick.
Dins de l’oferta festiva també s’inclouen activitats
dedicades a la quitxalla, com un espectacle infantil
amb el grup Fadunito, que es farà el 3 de juliol, a les
6 de la tarda, a la plaça de l’Ajuntament, i la instal·lació
del Parc Guyus, que es trobarà el dilluns 5 de juliol a
la plaça dels Països Catalans, de 2/4 d’11 del matí a
les 7 de la tarda.
El teatre també tindrà un espai en aquest programa.
El 3 de juliol, a les 5 de la tarda, a l’Ateneu es
representaran les obres guanyadores del III Concurs
de Guions de Teatre Infantil i el dia 4, el grup Grappa
Teatre portarà a l’escenari l’obra Clockhard. Aquesta
representació tindrà lloc, a les 10 de la nit, a la plaça
dels Països Catalans.
Altres activitats a ressaltar de la Festa Major 2004 són
la projecció de la pel·lícula Piratas del Caribe, la cercavila
amb els capgrossos de la Pobla i els gegants convidats,
la inauguració de l’exposició de pintura de Jaume
Rodés i l’actuació de l’Esbart Dansaire de Vilanova del
Camí. El diumenge 4 de juliol s’oficiarà a l’església de
Santa Maria una missa solemne i també se celebraran
les noces d’or de l’ordenació sacerdotal de mossèn
Valentí Bosch.
Altres activitats estiuenques
A més de totes aquestes activitats, durant els mesos
de juny, juliol i agost també es portaran a terme al
nostre municipi altres ofertes festives. En aquest sentit,
cal esmentar el VIII festival de música tradicional Anoia
Folk, que es farà el dissabte 10 de juliol, a partir de les
9 del vespre, al Castell de Claramunt les XV Serenates
Populars al Carrer, que tindran lloc el 18 de juliol, a les
7 de la tarda, a la Font de can Solà, i la Festa de Sant
Jaume al barri de les Cases Noves, que es farà el 24 de
juliol, a partir de 2/4 de 10 del vespre, al carrer del
Pare Anton Soteras.
Altres actes que s’organitzaran seran una audició
d’havaneres, la missa cantada de Pius X, sessions de
cinema a la fresca i diverses activitats esportives i infantils.
Per tant, com es pot comprovar, als poblatans ens
espera un estiu molt intens pel que fa a ofertes lúdiques
i culturals.
L’Ajuntament Informa
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recull de notícies
Una quarantena de nens participen al Casal d’Estiu
Una quarantena de nens participen al
Casal d’Estiu, organitzat per l’Associació
de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del
CEIP Maria Borés amb el suport de la
regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament. Les activitats, de les quals se
n’encarrega Atlas, van començar el 21
de juny i s’allargaran fins al 30 de juliol.
El Casal d’Estiu estava previst fer-lo a
l’escola, però a causa de l’inici de les

obres que s’han d’executar al centre, es
fa a l’Ateneu. El casal està adreçat a nens
d’entre 3 i 12 anys i l’horari és de les 9
del matí a 2/4 de 2 del migdia. La
quitxalla participa en diferents activitats,
com anar a la piscina i sortides a la
ludoteca d’Igualada i al Comam de
Masquefa. El Casal d’Estiu es reprendrà
el 30 d’agost i durarà fins al 14 de
setembre.

A part d’aquesta activitat, també cal dir
que el passat 12 de juny va tenir lloc la
festa de fi de curs de l’escola, organitzada
per l’AMPA, els mestres i els alumnes
amb el suport de l’Ajuntament. La festa
va incloure una mostra d’activitats
escolars i extraescolars a l’Ateneu i un
sopar al pati de l’escola. (En el proper
butlletí s’informarà més extensament sobre
aquests actes).

L’equip sènior del CT la Pobla guanya la I Lliga
de Tennis del Penedès
L’equip sènior del CT la Pobla
ha quedat guanyador de la I
Lliga de Tennis del Penedès. Tot
i que en el moment de tancar
la redacció d’aquest butlletí
encara no es coneixien els
resultats del darrer partit de la
temporada, els jugadors
Equip sènior del CT la Pobla
poblatans ocupaven la primera
posició amb 44 punts.
Dels tres darrers partits jugats entre el Els poblatans van sortir victoriosos dels
8 i el 22 de maig, els tennistes de la tres darrers enfrontaments que van
Pobla els van guanyar tots, davant el disputar en aquesta lliga. Els resultats
CT 5 Pons A (4-1), el Sant Sadurní (0- van ser: CT Esparreguera-CT la Pobla,
5) i el Sant Llorenç (0-5). En aquesta 2-3; CT la Pobla-CT La Salut, 4-1; i CE
lliga jugaven set equips. El lliurament Les Moreres-CT la Pobla, 1-4. En aquest
de trofeus es va fer el 18 de juny a Sant campionat jugaven dotze equips.
Sadurní d’Anoia.
Altres activitats del CT la Pobla
Els cadets, segons a la XII Lliga Des del mes de maig i fins al juliol, a
Juvenil del CD Terrassa Hoquei les pistes de tennis s’estan disputant
Pel que fa a l’equip cadet del CT la els Campionats Socials, organitzats pel
Pobla ha quedat en segona posició de club poblatà. Hi ha dues categories:
la XII Lliga Juvenil del CD Terrassa preferent i primera, i en cada una hi
Hoquei. El campió ha estat el CT participen 25 tennistes.
Ripollet i el tercer, el Cercle Sabadellès. El passat 9 de maig es van jugar les

finals de la vintena edició de
l’Open de Tennis Comarca
d’Anoia, infantil-cadet. El
campionat es va disputar
entre els mesos de març i
maig i hi van participar onze
clubs de diferents punts de
Catalunya.
Els guanyadors van ser: en
les categories cadet masculí
i infantil masculí, Óscar Corominas,
del CT Bon Esport; i en la categoria
infantil femení, Tània Martos, del CT
Montbui. El lliurament de trofeus, cedits
per l’Ajuntament i per l’empresa Unión
Industrial Papelera, SA, va anar a càrrec
del regidor d’Esports, Santi Broch, del
president de l’entitat, Josep Mayoral,
i del director esportiu del club poblatà,
Pere Poch.
A més de totes aquestes activitats
realitzades, el club poblatà en té altres
de previstes. El 26 de juny es farà la
festa de final de curs de l’Escola de
Tennis i del 16 al 17 de juliol es jugaran
les 24 hores de tennis.

La Sala Municipal d’Exposicions acull les pintures d’Elisenda Castells
i de Xavier Muñoz
Elisenda Castells i Xavier Muñoz han
estat els dos artistes que han exposat
les seves obres a la Sala Municipal
d’Exposicions entre els mesos d’abril i
maig. Els quadres de l’artista capelladina
es van poder veure del 18 d’abril al 2
de maig i els de Xavier Muñoz, del 9
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al 23 de maig.
Les obres d’Elisenda Castells tenen
diferents formats i temàtiques molt
diverses. Paisatges d’arbres, de carrers
o retrats són algunes de les realitats
que plasma aquesta jove pintora en les
seves creacions.

Sota el títol “Marines”, Xavier Muñoz
va exposar a la sala poblatana una
vintena dels seus quadres, on es
reflecteixen ambients mariners de
Peñíscola, Vinaròs o Blanes. Són obres
molt realistes, amb unes pinzellades
ben definides i delimitades.

recull de notícies
El CF la Pobla acaba la lliga en quarta posició
El Club Futbol la Pobla va acabar
la temporada el passat 8 de maig
i va quedar en la quarta posició
del grup setè de la tercera
categoria territorial, amb 66 punts.
La lliga la va guanyar el La Paz,
seguit del Vista Alegre i, en tercer
lloc, l’Ateneu Igualadí. De fet,
aquest darrer equip també va
aconseguir 66 punts, però per gol
average va quedar per davant dels
poblatans.
Dels cinc partits disputats entre el
4 d’abril i el 8 de maig, de les
jornades 26 a la 30, els jugadors
que entrena Josep M. Prat en van
guanyar dos, en van perdre dos
més i en van empatar un. Les
victòries van ser davant el Vilanova
del Camí (4-0) i el Copons (3-0),
i les derrotes, amb el La Paz (3-1)
i el Vista Alegre (1-0). L’empat va
ser amb el Carme (2-2).
El president del club, Domènec
Lucas, va fer bona valoració de la
temporada, tot i que va reconèixer
que “a la primera volta es van
fallar alguns partits i es van

Jugadors, directius i representants de l’Ajuntament al sopar de fi de
temporada

perdre uns punts que al final ens
haurien anat molt bé”. Fins a la
Festa Major, a principi de juliol, els
poblatans jugaran diversos partits
amistosos.
Per cloure la temporada 20032004, el passat 11 de juny a l’Hotel
Robert es va fer un sopar per als
jugadors i la junta directiva. L’acte
va comptar amb la presència de
l’alcalde, Jaume Armenteras, i del
regidor d’Esports, Santi Broch. Tots
els jugadors van rebre un obsequi
com a reconeixement a la seva

tasca. També es va lliurar un trofeu
al màxim golejador de l’equip, que
va ser Enrique Pérez, amb 33 gols,
i a Antonio Duran per la seva
dedicació al club. Tant el sopar
com els regals van ser obsequi de
l’Ajuntament.
De cara la propera temporada,
Domènec Lucas va manifestar que
fins a mitjan de juliol no se sabrà
si hi haurà canvis al club. La lliga
2004-2005 s’iniciarà el setembre
i els jugadors començaran a
entrenar a final d’agost.

Els tres equips de l’Escola Esportiva de Futbol
finalitzen la temporada amb bona nota
Els tres equips de l’Escola Esportiva
de Futbol de la Pobla van tancar la
temporada, entre els mesos d’abril
i maig, amb bona nota. Els que van
fer un millor paper van ser els
alevins, que van quedar en la segona
posició de la taula, amb 64 punts,
i que van ser l’equip més golejador
de la temporada, amb 132 gols. Els
infantils es van situar en la vuitena
plaça, amb 42 punts, i els cadets,
en la sisena, amb 38 punts.
Des de la vint-i-quatrena jornada,
el 4 d’abril, fins a l’última, el 23 de
maig, els alevins van guanyar tots
els partits que van jugar. Les
victòries, algunes de bastant
contundents, van ser davant el

Gelida CF (1-6), l’Escola de Futbol
CP Sant Ramon de Vilafranca (111), el Base Vilanova i la Geltrú (41), el Masquefa FC (3-4) i el Fàtima
FC (3-1). El partit que havien de
jugar, el 25 d’abril, amb el Base
Espirall-Les Clotes CF no es va fer
perquè aquest equip es va retirar
de la competició.
Pel que fa als infantils, en aquest
mateix període, dels sis partits que
van jugar en van guanyar quatre i
en van perdre dos. Les victòries van
ser amb el San Mauro UD (3-8), el
Riudebitlles CD (3-2), el Base
Olèrdola CE (4-1) i el Base EspirallLes Clotes CF (2-6) i les derrotes
van ser davant l’Igualada CF (5-1)

i el Sant Sadurní UE (3-4).
Quant als cadets, del 4 al 25 d’abril,
de la jornada vint-i-quatrena a la
vint-i-sisena, van guanyar un partit
amb el San Mauro UD (5-0) i en
van perdre un altre amb el Sant
Sadurní UE (2-1). La darrera jornada
de la lliga l’equip poblatà va
descansar.
Com a cloenda d’aquesta lliga el
passat 19 de juny es va fer a l’Hotel
Robert un sopar. Durant aquest mes
de juny, els joves futbolistes encara
jugaran diversos partits amistosos.
De cara la propera temporada, una
de les novetats importants serà
l’entrada en competició d’un equip
de juvenils.
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el món de les entitats
L’Associació Sanfilippo Espanya recull 1.250_
en un concert country al Castell
L’Associació Sanfilippo Espanya va recollir 1.250_
en un concert benèfic que va tenir lloc el passat 15
de maig al Castell de Claramunt. A l’acte hi van
assistir unes 160 persones, que van gaudir amb la
música country del grup Kansas Rebels.
El concert estava previst fer-lo a la plaça de la fortalesa,
però a causa de la pluja es va traslladar a la Sala
Gran. Tot i el mal temps, la gent va pujar fins a la
fortificació i va passar una bona vetllada ballant i
escoltant els ritmes countrys.
El concert va comptar amb un gran nombre de
col·laboradors: Ajuntament de la Pobla, Ajuntament
dels Hostalets de Pierola, Consell Comarcal de l’Anoia,
AMPA del CEIP Maria Borés, Associació La Llobreia,
Hotel Robert, La Taverna, Caixa Penedès, Caixa
Catalunya, Caixa Barcelona, Associació Dispiera,
Autocars Montferri, Grup Carles, INAC, Regió7-Diari

podem llegir ...

Biblioteca Municipal - Horari d’estiu: de 10 del matí a 1 del migdia (durant el
mes de juliol). Del 26 de juliol al 26 d’agost, tancat per vacances. Av. de Catalunya,
9 (Ateneu Gumersind Bisbal)

RECOMANACIÓ DE
DIVERSES PÀGINES
WEB PER APRNDRE
ANGLÈS

Hi ha molts webs on els nens i les nenes poden
jugar i aprendre anglès de manera fàcil i
divertida. Algunes d’aquestes pàgines són:
www.bbc.co.uk/schools/primary.shtml: forma
part de la secció educativa de la BBC, en la qual
es treballen continguts a través de personatges
televisius coneguts, enfocats per apartats
diferents, des de preescolar fins a més de 16
anys.
www.xtec.es/crle/02/monster/reading/ind
ex.htm: és un web molt pràctic amb activitats
de descoberta a través dels contes. El seu objectiu
és facilitar la comprensió i expressió escrita i
també l’oral.
www.primarygames.com: és una pàgina en
anglès, amb activitats per als alumnes de
primària. Hi ha una mica de tot: jocs, ciències
per als més petits, curiositats, entre altres.
www.angles365.com: adreçada a mestres
d’educació infantil i de primària. Inclou apartats
dedicats a experiències, recursos editorials, jocs,
etc.

12

L’Ajuntament Informa
juny /juliol 2004

d’Igualada, Ràdio Club 25, RAC 105 i Floristeria
Françoise.
Durant aquest any l’entitat ha organitzat un gran
nombre d’activitats per recollir fons i els seus membres
han assistit a diversos congressos, entre els quals cal
destacar un simposi internacional sobre les malalties
de mucopolisacaridosi, entre les quals hi ha la de
Sanfilippo, que es va fer del 9 al 13 de juny a Mainz
(Alemanya). L’associació té previst fer un concert
benèfic, per a la propera tardor, a Barberà del Vallès,
una exposició de pintura a Igualada i també es
posarà un estand a la Fira Multisectorial de la capital
de l’Anoia.
Les persones que es vulguin fer socis de
l’Associació Sanfilippo poden trucar als telèfons
617 080 198 o 661 710 152. Per a més informació
es pot consultar la pàgina web .

Títol: La pell freda
Autor: Albert Sánchez Piñol
Editorial: Edicions La Campana,
2002 (Primera edició)
307 pàgines

Feia anys que cap llibre català se serem absolutament a prop
situava en el primer lloc de les d’aquells qui estimem”.
demandes de préstecs a les La història de la novel·la comença
biblioteques de les comarques amb l’arribada del personatge
de Barcelona, i durant una sèrie principal a una illa, només
de mesos La pell freda ho ha habitada per una altra persona.
aconseguit. Això, i el fet que de El nou món que el protagonista
moment s’hagi traduït a 14 descobreix és especial i
idiomes, vol dir que aquesta claustrofòbic. A la nit surten uns
novel·la és molt especial. Hi ho monstres del fons del mar que
és perquè, tot i pertànyer al compliquen encara més la seva
gènere de la ciència ficció, no convivència, tot i que a la llarga
deixa de parlar de la condició i potser donaran sentit a la seva
del comportament de l’ésser vida. En aquest llibre el lector
humà.
troba bona literatura per llegir,
El llibre comença així: “Mai no pensar i gaudir.
som infinitament lluny d’aquells
Mercè López
que odiem. Per la mateixa raó, Bibliotecària de la Biblioteca
Municipal
doncs, podríem creure que mai

impressions d’un poble

Maria Teresa Riba i Ferrer: records
de la Pobla plens de tendresa

Maria Teresa
Riba, Pepita
Domingo,
Magda
Mañoses, Rosa
Torres i Anna
Victòria Ibarz,
el dia de rams
(d’esquerra a
dreta)

“Al principi, els diumenges,
quan veníem amb el meu
marit a la Pobla a visitar els
meus pares i després
marxàvem amb el tren,
se’m feia un nus a la gola,
ja que deixava enrere una
part de la meva vida”.Amb
aquestes paraules recorda la
Maria Teresa Riba els
sentiments que tenia els
primers anys després de
deixar la Pobla per anar a viure a Igualada amb el seu
marit, el Jaume Ferrer i Piñol. Ara aquest sentiment ja
s’ha apaivagant, però la Maria Teresa no oblida el poble
en què va passar els primers anys de la seva vida.
Va néixer en un pis de la Colònia Vallès, un 2 de
setembre de 1936. “Em van explicar que aquest dia
van treure les campanes de l’església”. Va ser una
infantesa bastant dura, marcada per la Guerra Civil i la
postguerra. Malgrat aquests fets, la Maria Teresa conserva
uns bons records dels seus primers anys de vida.
Després de viure al pis de la Colònia Vallès, la seva
família es va traslladar a viure en una casa al carrer de
Sant Procopi. “A la part de dalt hi vivia la família de
la Pilar i la Mercè Estrada i a la part de baix hi havia
un corral. Per arribar-hi s’havia de passar per una
escala que estava plena de rat-penats i a mi em
feien molta por”.
En aquest corral, recorda la Maria Teresa, hi havia unes
cabres que donaven llet i que la seva mare li feia repartir
per les cases. “Un dia, devia tenir uns 12 anys, anava
carregada amb els pots plens de llet i al carrer de
les Tres Fonts vaig ensopegar i em va caure tota
per terra. Haguessis vist com van aparèixer corrent
un regiment de gats i gossos!”.
Els anys a escola i la influència de mossèn Lluís Martí
Els primers anys d’escolarització la Maria Teresa va tenir
com a mestra la Maria Borés, de la qual en té “un
record molt dolç i tendre”. Acabada la guerra, a
l’escola hi havia com a professores dues noies de Lleó,
“que només parlaven en castellà”.
Era l’època en què les nenes i els nens no anaven junts
a classe. Els nois tenien com a professor el Josep Rusiñol,
amb el qual la Maria Teresa anava a classes de repàs
al vespre. “Ell em va fer agafar el gust per la lectura,
ja que era una persona molt inquieta i que li
agradava molt ensenyar. Recordo que els primers
llibres que vaig llegir van ser “Corazón” i “Lo que
el viento se llevó”. Tot el dia anava amb els llibres
amunt i avall!”.

De mossèn Lluís Martí, la Maria Teresa també en guarda
molts records. “Va ser un home que va fer una gran
tasca social, sobretot entre la quitxalla. Ens ensenyava
a cantar caramelles i amb els diners que
aconseguíem cantant anàvem d’excursió i de
colònies. Vam anar a Canet de Mar i a visitar el
Liceu”.
En una d’aquestes sortides, que van fer a Barcelona per
anar a veure una exposició, la Maria Teresa va conèixer
el seu marit. “Tindria entre 19 i 20 anys. Va ser al tren.
Ell anava amb un grup d’amics i ens vam conèixer.
A partir de llavors ja ens vam anar veient”.
Una altra de les tasques que va impulsar mossèn Lluís
va ser posar en marxa un grup de teatre. La Maria
Teresa va participar en aquesta iniciativa. “En els assaigs
ens ho passàvem molt bé, però cada vegada que
sortia a l’escenari se’m feia un nus a l’estómac. Al
final, ho vaig deixar. Me’n vaig adonar que això de
fer teatre no estava fet per a mi”.
Els anys de joventut
De la seva joventut a la Pobla, a la Maria Teresa li ve
a la memòria el que feien amb les seves amigues els
diumenges a la tarda. “Anàvem d’excursió a les fonts
o bé al cine, que primer es feia a l’Ateneu i després,
al Teatre Jardí. Passaven dues pel·lícules i després
el NODO. En aquella època la gent no s’estava en
silenci, com ara, sinó que comentaven el que veien.
O sigui, que els més xerraires, a mitja pel·lícula,
explicaven en veu altra el final”.
Les revetlles i les festes majors són altres records que
aquesta igualadina conserva en el seu pensament. La
gent, explica, anaven molt ben vestits i les noies
s’apuntaven en una llibreta els balls que comprometien.
“Eren unes festes molt boniques”.
La vida a Igualada
La Maria Teresa es va casar als 22 anys i va ser llavors
quan va anar a viure a la capital de l’Anoia. Té tres fills,
el Josep, l’Elisenda i el Jordi, i dues nétes, la Clara i la
Júlia. Al principi d’estar casada no treballava, però quan
els fills es van fer grans va entrar a treballar a la Residència
Pare Vilaseca, on va estar 12 anys. Ara ja està jubilada
i es dedica a estar amb la seva família i a fer coses que
abans no podia.
La Maria Teresa confessa que tot i que viu a Igualada
les arrels les té a la Pobla i se sent molt vinculada a
aquest poble. De fet, quan recorda els anys que hi va
viure els ulls li brillen i se li dibuixa un somriure als llavis.
Text: Sandra Termes
Informació: Maria Teresa Riba i Ferrer
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poblatans

Josep Robert:
una vida
dedicada a la
restauració

El Josep
Robert, al
vestíbul de
l’hotel

Es podria dir que el Josep Robert és restaurador i hoteler des que va fer els primers passos. El 1935 els seus
avis van iniciar el negoci de l’Hotel Robert. Després van continuar el camí els seus pares i ell, i ara ja se
n’encarrega un fill seu.
Al llarg de totes aquestes dècades l’Hotel Robert ha passat per diferents etapes, algunes de més bones i altres
de no tant, tal com recorda el Josep. El que és clar és que aquest establiment és un punt de referència en el
món de la restauració de la nostra comarca.
Fa uns quants anys la família Robert-Sabaté va obrir un altre restaurant, el Mas dels Vivencs. Per tant, es
pot dir que aquesta família porta la restauració a la sang.
- Expliqui’m els seus inicis en el món de la
restauració.
- Els meus avis van obrir el negoci el 1935. Després
de la Guerra Civil, va ser el quarter general de les
tropes de l’Est, de l’exèrcit roig. Un cop passada
aquesta etapa, l’hotel va tornar a mans de la meva
família. Estava en molt mal estat i van ser els meus
pares, junt amb la meva àvia, els qui el van recuperar
i van aconseguir tirar el negoci endavant.
Jo, es pot dir que vaig néixer a l’hotel. Des de molt
petit ajudava els pares i l’àvia. Quan vaig complir 16
anys vaig anar a l’Hotel Colon de Barcelona, que era
considerat un dels més bons que hi havia, per aprendre
a cuinar. A partir dels 18 anys ja em vaig implicar
més en la direcció de l’establiment.
- Com recorda els primers anys de funcionament
de l’hotel?
- Ara em vénen a la memòria els banquets de casament
que es feien. El menú consistia en un assortiment
d’embotits, canelons a la rossini i pollastre, que era
un menjar excepcional. Avui en dia aquest menú ja
no el fem, ni pensar-hi!
Dels inicis en tinc molt bons records. En aquells anys,
la Pobla era un municipi on el riu no feia pudor i
venia molta gent a estiuejar. A l’hotel s’organitzaven
concerts, xerrades i hi havia un ambient molt
agradable, amb la participació d’aquestes persones
que venien de fora. Després va arribar una època no
gaire bona, a causa de la mala olor del riu. Ara la
situació ha millorat i gràcies al desenvolupament
industrial i a la promoció turística del Castell es nota
una revifalla.
El servei als clients
- Quina és la característica especial del servei que
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ofereixen als clients?
- Es disposa d’unes instal·lacions que no són de luxe,
però sí molt confortables. El secret és donar un bon
servei i que hi hagi una relació equitativa entre la
qualitat i el preu. Un altre dels aspectes que es valora
molt és el tracte familiar. El client més antic de l’hotel,
que es va morir fa poc, era el Sr. Francisco Matosas,
que havia estat alcalde d’Igualada.
- La cuina que elaboren ha estat reconeguda en
diferents ocasions, quin és el secret principal dels
seus plats?
- Fem uns menjars elaborats, amb sabor i amb una
bona presentació. A la gent que ve a dinar a casa i
vol menjar en mitja hora o tres quarts no li pots fer
plats molt sofisticats. L’important és saber combinar
la tradició amb la innovació.
- El negoci de la restauració és molt sacrificat.
Compensen les hores que es passen amb el que
es guanya?
- La veritat és que no, perquè s’hi dediquen moltes
hores. Tot el sacrifici, però, val la pena quan un client
et felicita per un plat que li ha agradat. Després dels
anys, hi ha gent que es converteixen en amics i això
té molt valor.
- Quins projectes futurs tenen, vostè i els seus
successors, per a l’Hotel Robert i el Mas dels
Vivencs?
- A l’hotel està previst fer una ampliació. Ara s’ha
adaptat a les noves normatives, amb la instal·lació
d’un ascensor i l’aplicació de mesures ambientals.
El Mas dels Vivencs funciona molt bé i s’hi fa un gran
nombre de casaments, sobretot de la banda del
Penedès, i també de l’Anoia. Hi ha nous projectes
per potenciar aquest establiment. Per tant, continuem
treballant!

un bocí de la nostra història

Colors poblatans del pintor
Josep Obiols

Pintura de la
Pobla obra de
Josep Obiols
(1927)

Josep Obiols i la seva família van passar diversos
estius al nostre poble. En concret, van ser els de
1927 i 1928 i del 1931 al 1935. En aquests temps,
Obiols rebia cartes dels seus amics, els poetes
Carles Riba i Josep Vicenç Foix, amb els quals va
ser company d’escola i veí al carrer Major de
Sarrià, a Barcelona.
Josep Obiols i Palau (Barcelona, 1894-1967) va
ser pintor, dibuixant i cartellista. La seva producció
artística va ser molt abundant i diversificada, des
de bitllets de banc a ex-libris, ceràmica i gravats.
El 1927 Obiols va pintar un quadre de tema
poblatà. És un oli sobre tela, de 40x50 cm, que
consisteix en una vista de la vall del riu Anoia i la
seva confluència amb la riera de Carme, des dels
regadius de can Solà, on era la casa on sojornava.
A la dreta hi ha l’estació del ferrocarril i les
muntanyes dels Mollons i del Puig Aguilera; a
l’esquerra, el barri de les Figueres, i al fons, s’albiren
el campanar parroquial i el capdavall de la
muntanya del Castell de Claramunt.
En opinió de Conxa Virgili, professora de la
Universitat de Barcelona, “el paisatge rural que
millor reflecteix el poble mediterrani de l’interior,
espontani, sense pretensions esteticistes ni
decoratives, és el de la Pobla de Claramunt, captat
per Josep Obiols”.
El 28 de juliol de 1927 J.V. Foix va escriure una

carta a Josep Obiols, que ja era a la Pobla: “Molt
estimat: M’ha estat molt agradable de rebre la
teva postal. Veure lletra teva i saber què fas i com
esteu satisfà la meva tafaneria d’amic. Per cert
que em trobo sol, com cada any en aquest temps,
i de les 7 del matí a les 8 del vespre no em moc
de darrera del taulell benaurat de la botiga” (es
referia a la pastisseria que els Foix tenien a la
plaça de Sarrià des del 1923).
El 28 d’agost de 1933 Obiols dirigeix des de la
Pobla una carta al seu amic predilecte, Carles Riba,
per confessar-li: “He fet dibuixos de canalla i
retrats. Tinc ganes de pintar encara algun altre
retrat de criatura perquè voldria experimentar
aquest gènere. Sempre l’he descuidat i he fet mal
fet perquè tal vegada la fama i la fortuna m’han
de venir d’aquí”. I, efectivament, va ser un constant
retratista de figures d’infants i d’adolescents, com
el seu fill Raimon.
La pintura mural i decorativa van ser inseparables
d’Obiols. La més coneguda i visitada és la que hi
ha a les dependències del monestir de Montserrat,
com la dels accessos al cambril i a la sala abacial.
La tomba del pintor Obiols i les dels seus millors
amics, els poetes Carles Riba i J.V. Foix, es troben
al cementiri de Sarrià.
Josep Riba i Gabarró
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agenda
ACTIVITATS
Festa de la foguera de
Sant Joan
Acte
Celebració de la Revetlla de Sant Joan.
Portada de la Flama del Canigó

Dia i hora
23 de juny a partir de les 7 de la tarda

Lloc
Sortida de la plaça dels Països Catalans
i recorregut per diversos carrers del
poble fins la plaça de l’Ajuntament i el
Parc del Sant Galderic. Aquí s’encendrà
una foguera i es repartirà coca i moscatell
per a tothom.

Organitza
Barrufet Roig

Amb el suport
Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Exposicions
Acte
Exposició de fotografia de Rosa Brugués amb
el títol “Els colors de la natura”

Dies
Fins el 27 de juny

Horari
Feiners, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre.
Festius, de les 12 a les 2 del migdia i de les 6
de la tarda a les 8 del vespre.

Organitza
Regidoria de Cultura

Festa Major
Acte
Diverses activitats, com balls, espectacles
infantils i representacions teatrals.
(Veure més informació a les pàgines 8 i 9)

Dies
De l’1 al 5 de juliol

II Cap de Setmana de
la Joventut
Acte
Diverses activitats adreçades al jovent.
(Veure més informació a les pàgines 8
i 9)

Dies
Del 24 al 27 de juny

Organitza
Barrufet Roig

Amb el suport
Ajuntament de la Pobla de Claramunt

fa anys ...

Capella i catifa de
flors a la plaça de la
Mare de Déu de la
Llet. Festa de Corpus
Cristi (1958)

Organitzen
Comissió de Festes
Regidoria de Cultura i Festes

Diverteix-te a l’Estiu
Acte
Actes lúdics, esportius i culturals, organitzats
per les entitats del poble i l’Ajuntament
(Veure més informació a les pàgines 8 i 9 i
programa)

Mesos
Juny, juliol i Agost

Coordina
Ajuntament de la Pobla de Claramunt

