Unes festes tradicionals
Un cop passa l’estiu quasi no ens n’adonem i som a
Nadal, unes dates on es respira un ambient de pau,
cordialitat i felicitat. Són dies en què les famílies es
reuneixen i en què sembla que s’aparquin els problemes
que hi ha hagut durant l’any. Però a més d’aquests
sentiments, també són dies en què hi ha un afany
consumista desmesurat. Tots comprem de manera
compulsiva i potser el que caldria és recuperar l’essència
d’aquestes festes.
Al nostre poble aquest esperit nadalenc es tradueix amb
una agenda plena d’actes, alguns dels quals ja s’han
convertit en una tradició. Les entitats tenen molt a veure
amb l’organització d’aquestes activitats, que sempre
compten amb el suport de l’Ajuntament, en la mesura
del possible i d’acord amb els recursos que s’hi poden
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destinar.
Enguany un dels fets que cal destacar és la celebració
del 20è aniversari del Pessebre Vivent, que durant
aquestes dues dècades ha estat organitzat per diverses
entitats o col·lectius. Des de la direcció del butlletí volem
felicitar tots els poblatans que al llarg d’aquest anys han
treballat per tirar endavant aquesta activitat. Pensem
que és just fer aquesta menció, que volem que serveixi
com a reconeixement.
Aquesta felicitació també la volem fer extensiva a totes
les associacions que organitzen actes al nostre poble,
no només en aquestes dates, sinó durant tot l’any.
Esperem que el 2005 se segueixi en la mateixa línia.
Aprofitem aquest espai per desitjar a tots els poblatans
i poblatanes unes bones festes.
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Quan s’acaba un any és un bon moment perquè tothom, i
sobretot els qui tenim responsabilitats públiques, pensem
detingudament sobre les actuacions que hem fet i plantegem
les que ens proposem portar a terme en la nova etapa que
comença. Des del meu càrrec com a alcalde, és una tasca de
reflexió, d’avaluació i de planificació de nous projectes i accions
socials, amb l’objectiu de servir millor els ciutadans que ens
van donar, a mi i a la resta de l’equip de govern, la seva
confiança en les darreres eleccions municipals, com també
a aquells que no ho van fer.
Per tirar endavant iniciatives i fer funcionar el poble una de
les accions que s’ha de portar a terme des de l’Ajuntament
és l’aprovació de les Ordenances Fiscals, és a dir, dels impostos
i de les taxes. Les necessitats de nous i millors serveis per part
dels ciutadans augmenten dia a dia, així com també el cost
per donar-los, sobretot si se’n volen seguir oferint més dels
que la llei obliga d’acord amb el nombre d’habitants. És
evident que per a l’equip de govern aquest factor mai no ha
estat, ni serà, tingut en compte i s’han intentat cobrir les
demandes dels poblatans.
Com és natural, en cada nou exercici les taxes i els impostos
es revisen a l’alça per tal que es compensin amb el cost de
la vida. Per al 2005 els principals augments s’aplicaran en les
taxes per a la recollida d’escombraries, la utilització de les
instal·lacions municipals, l’ús dels equipaments esportius,
alguns expedients específics sobre temes urbanístics i l’expedició
d’informes tècnics. També es faran diferents modificacions
en el preu de les entrades a la piscina, amb la qual cosa es
pretén afavorir els ciutadans de la Pobla però es permet que
els que no ho són gaudeixin de descomptes per a abonaments
especials o de temporada.
Pel que fa a la taxa d’escombraries s’apujarà un 15 %, ja que
la recaptació actual no arriba per cobrir el 58 % de les despeses
que va suposar oferir aquest servei durant el 2004. Des de
l’administració som conscients que el servei és car però
necessari. Cal la col·laboració de tots els ciutadans per fer una
recollida de la brossa correcta, ja que si no els costos poden
ser majors.
Quant a la taxa per a l’ús de les instal·lacions municipals cal
dir que s’incrementarà el preu per a la utilització del Teatre
Jardí i de l’Ateneu per als particulars. Amb aquesta mesura el
que es vol és que aquests locals puguin estar més a disposició
de les entitats, que són les que en tenen major necessitat, tot
i que aquesta proposta va ser criticada per l’oposició.
La resta de taxes i impostos es mantenen o, com a màxim,
s’apugen d’acord amb l’IPC del 2004, que és del 3,7 %. En
aquest bloc hi ha l’impost de béns immobles, el de vehicles
de tracció mecànica i el dels terrenys de naturalesa urbana,
que són les principals fonts d’ingressos de l’Ajuntament.
També es poden incloure en aquest apartat la taxa per a la
prestació del servei de la llar d’infants i la de les classes d’anglès.

Des de l’equip de govern hem procurat que el 2005 no sigui
un any molt carregós per a les economies de la majoria dels
ciutadans. Així mateix, hem intentat que els ingressos que
obtinguem ens permetin fer un pressupost que mantingui i
millori els serveis que es donen.
Des de l’oposició es van expressar diversos arguments per
votar en contra d’aquestes ordenances, com la falta
d’informació, tot i que van reconèixer que es compleix la llei,
i els sous de presidència. Aquest últim tema ha estat manipulat,
tant pel que fa a les xifres com a les dates, però alguns
“manuals polítics” deuen recomanar que es faci així i s’espera
treure’n un rendiment electoral, o almenys així ho deuen
pensar els que en fan ús.
No vull entrar en aquest debat, però sí que m’agradaria
plantejar una pregunta: algú deixaria una empresa sense un
responsable que la controlés, si aquesta gestionés uns 30
treballadors i tingués un pressupost de més de 2.700.000 _
(més de 450 milions de les antigues pessetes)? Estic segur
que la majoria de poblatans ho tenen molt clar. Aquesta
empresa és avui el nostre ajuntament i la seva gestió requereix
donar solucions immediates a problemes que es presenten
dia a dia.
A més de la manca d’informació i dels sous de presidència,
des de l’oposició s’ha criticat, en altres ocasions, el fet d’haver
de pagar una quota de 12 _ per ser soci de la biblioteca
municipal, quantitat que permet fer ús d’aquest servei per
sempre.
Després d’aquesta explicació, aprofito l’avinentesa per desitjar
a tots els poblatans i poblatanes UN BON NADAL I UN FELIÇ
ANY, que espero que sigui profitós per al nostre poble.

Jaume Armenteras i Soteras
Alcalde
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Sessió extraordinària del 9 de
novembre de 2004
• Es dóna compte del Decret
d’Alcaldia, de data 19 d’octubre de
2004, sobre la liquidació del
Pressupost de l’exercici 2003, que
es va tancar amb un romanent de
tresoreria de 491.424,41 _.
• S’aprova, provisionalment, amb
els vots a favor de CiU i en contra
del PSC i d’ERC, la modificació de
les Ordenances Fiscals per al 2005,
que s’apujaran una mitjana del 3,5
%, inferior a l’IPC, que actualment
se situa en el 3,7 %. Aquestes
modificacions són:
IMPOSTOS
- Ordenança fiscal número 1.
Impost sobre Béns Immobles.
S’actualitza el tipus de gravamen
dels béns de naturalesa urbana, 0,92
%, i dels rústics, 0,70 %. El tipus de
gravamen aplicable als béns
immobles de característiques
especials serà el 0,92 %.
- Ordenança fiscal número 2.
Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres. El tipus de
gravamen que s’aplicarà serà el 2,40
%. S’estableix una quota mínima
de 6 _ per a la concessió de llicència.
- Ordenança fiscal número 3.
Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica. S’apliquen els coeficients
següents: per als turismes fins a
11,99 cavalls fiscals, un 1,59 i per
als altres turismes, un 1,61; per a
motocicletes de més de 250 cc a
més de 1.000 cc, 161 i per a la resta,
1,59; per als altres vehicles, 1,59.
- Ordenança fiscal número 17.
Impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa
urbana. S’estableix un coeficient
d’entre el 2,68 % i el 2,90 %.
TAXES
- Ordenança fiscal número 4. Taxa
per a llicències urbanístiques.
S’estableix una quota mínima per
a la concessió de llicència d’1 _.
- Ordenança fiscal número 6. Taxa
per a la recollida, tractament i
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eliminació d’escombraries i altres
residus sòlids urbans. S’augmenta
la tarifa un 15 %, que és el mateix
que es va incrementar l’any anterior,
respecte al 2004.
- Ordenança fiscal número 14.
Taxa del cementiri municipal. A
l’aplicació del 3,5 % en la quota de
manteniment s’ha arrodonit per
fixar un import sense cèntims, i la
tarifa que s’estableix és de 9 _.
- Ordenança fiscal número 15.
Taxa per a la llicència d’obertura
d’establiments. S’afegeix un nou
tram entre els 1.001 m2 i els 5.000
m2 que es fixa d’aquesta manera:
locals de 1.001 m2 a 2.500 m2,
3.250,00 _; locals de 2.501 m2 a
5.000 m2, 4.513,60 _.
- Ordenança fiscal número 18.
Taxa per a la utilització de les
instal·lacions municipals. Les tarifes
que s’aplicaran queden de la manera
següent: per a la utilització del
Teatre Jardí, 120 _ per dia o acte;
per a la utilització de les sales de
l’Ateneu Gumersind Bisbal, 36 _ per
dia; per a la utilització de la sala
d’actes de l’Ateneu, 200 _ per dia;
per a la utilització de la Sala
d’Exposicions, 51,50 _; per a la
utilització de la Masia de can Galan,
108,20 _ per a l’auditori, 36 _ per
als aparells de projecció, 48 _ per
a la Sala de Juntes i 18 _ per als
despatxos.
S’aplicarà un descompte de fins a
un 60 % quan la Junta de Govern
consideri que les activitats que es
realitzen són d’interès general.
Restaran exemptes del pagament
aquelles activitats que es considerin
d’interès públic o general i
s’organitzin conjuntament amb
l’Ajuntament.
- Ordenança fiscal número 19.
Taxa per a la prestació del servei
de la llar d’infants municipal. Es
determina que el preu mensual serà
de 108 _ (el 2004 era de 105,01
_).
- Ordenança fiscal número 21.
Ta x a p e r a l ’ e x p e d i c i ó d e
documents administratius i altres.
Es canvien les tarifes següents:
expedients de planejament
urbanístic, 300 _; certificats

d’aprofitament urbanístic, 30 _;
llicència de primera ocupació
d’habitatge, 60 _; llicència de
parcel·lació, 100 _; i pergamins de
paper del Castell de Claramunt, 1,
80 _. S’afegeix l’import de 13 _ per
al llibre guanyador del Premi
Gumersind Bisbal 2003, La Cartoixa
de Montalegre. Drets feudals i
conflictes jurisdiccionals (14151602).
- Ordenança fiscal número 23.
Taxa per a la prestació del servei
relatiu a l’ús d’instal·lacions
esportives municipals i a la
participació en programes
esportius. S’adapten les tarifes a les
noves demandes del ser vei i
s’aplicaran els preus següents: camp
de futbol sense llum, 12 _/hora, i
camp de futbol amb llum, 15
_/hora.
- Ordenança fiscal número 24.
Taxa per a la prestació del servei
de classes d’anglès. Es determinen
els preus següents: alumnes en
horari general, 22,82 _/mes, i
alumnes en horari reduït, 18,31
_/mes.
- Ordenança fiscal número 27.
Taxes per a serveis generals.
S’aplica un augment dels preus
per a les visites al Castell de
Claramunt de 10 cèntims respecte
a les tarifes de 2004.
- Ordenança fiscal número 28.
Taxa per a la prestació dels
serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions. Es
modifica el preu per al
procediment de certificació de
compatibilitat del projecte amb el
planejament urbanístic que
s’estableix amb 60 _. En la resta
d’apartats es mantenen les
mateixes tarifes.
A més d’aquestes modificacions
també cal assenyalar que el preu
públic per a la prestació de serveis
en la piscina municipal passa a ser
taxa.
• S’aprova, inicialment, amb els
vots a favor de CiU i en contra del
PSC i ERC, la modificació de crèdits
2/2004 del Pressupost Municipal
per a l’exercici de 2004.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 9
de novembre, en sessió extraordinària,
de manera provisional, la modificació
de les Ordenances Fiscals per al 2005.
El punt es va aprovar amb els vots a
favor de CiU i en contra del PSC i
d’ERC. La pujada mitjana dels impostos
serà del 3,5 %, inferior a l’IPC, que
actualment és del 3,7 %.
L’alcalde, Jaume Armenteras, va
explicar que la principal pujada és en
la Taxa de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries, que és d’un
15 %, el mateix increment que es va
aplicar el 2004. “Aquest augment es
fa per intentar cobrir els costos del
servei que l’Ajuntament paga al
Consell Comarcal i el que paguen
els poblatans. Cal tenir en compte
que els ingressos només cobreixen
el 58 % del cost i que, de cara a
l’any vinent, aquest és previst que
sigui bastant superior”, va dir
l’alcalde.
Una altra de les taxes que va comentar
Jaume Armenteras va ser la d’utilització
de les instal·lacions municipals.
S’actualitzen algunes de les tarifes que
s’apliquen, com la del Teatre Jardí,
que s’estableix en 120 _, per dia i acte
(actualment es paguen 51,50 _).
Josep Palà, d’ERC, va dir que la pujada
que es fa de moltes ordenances és
“sostinguda i coherent, però n’hi
ha dues que no hi estem d’acord i
que són la de la recollida
d’escombraries i la d’utilització de
les instal·lacions municipals”. Pel que
fa a la primera, Palà va afirmar que la
pujada és “excessiva i que
l’increment s’hauria de fer de mica
en mica”. El regidor d’Esquerra també
va proposar que la taxa s’apliqui per
persona, “ja que no considerem
equilibrat el mateix preu per a
tothom”.
Palà va criticar la pujada del preu de
lloguer del Teatre Jardí que va dir que
s’apuja “un 140 %”. El representant
d’ERC també va demanar apujar
l’Impost d’Activitats Econòmiques a

les empreses.
En els mateixos termes es va expressar
el regidor del PSC Joan Pons que va dir
que l’increment de l’ordenança de la
recollida d’escombraries és “important
tot i que està ben justificat. El que
caldria és minimitzar la brossa i fer
campanyes de conscienciació”. Pel
que fa a la taxa d’utilitzacions de les
instal·lacions municipals, Pons va afirmar
que és “abusiu” pel que fa al lloguer
del Teatre Jardí.
Quant al tema de les escombraries,
l’alcalde va assegurar que “el servei
funciona, tot i que som conscients
que no es fa del tot bé.”. Respecte a
la proposta d’ERC, l’alcalde els va
preguntar: “A una família nombrosa

se li ha de cobrar més que a una
persona que tingui molts diners?”.
Respecte a la taxa d’utilització
d’instal·lacions municipals, Armenteras
va afirmar que aquest increment es fa
“per corregir tendències ja que hi
ha molts particulars que demanen
el local i s’ha d’intentar que estigui
més a disposició de les entitats”.
Quant a la pregunta sobre l’increment
de l’IAE, el batlle va dir que “tots els
partits de la comarca s’estan omplint
la boca que cal potenciar les
empreses i crear llocs de treball i,
per tant, no se les pot obligar més.
Si s’instal·len més indústries al
polígon ja els cobrarem el que hem
de cobrar”.

- Taxa per al servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris.
La tarifa que s’aplicarà serà de 75,65 _ per a cada habitatge (s’entén per habitatge
el que es destina a domicili particular de caràcter familiar). En els casos de pensionistes
i jubilats s’aplicaran descomptes d’acord amb diversos requisits.
- Taxa per a la prestació del servei municipal complementari de recollida,
tractament i eliminació de residus comercials.
Les tarifes establertes són:
Epígraf primer. Despatxos professionals
Per a cada despatx professional
(En el supòsit que l’oficina o establiment estigui situat en el mateix
habitatge, sense separació, s’aplicarà únicament la tarifa precedent
i en aquesta ja s’inclourà l’import per habitatge)
Epígraf segon. Allotjaments
a) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i
quatre estrelles, per a cada plaça
b) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals
de tres i dues estrelles, per a cada plaça
c) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals
d’una estrella, per a cada plaça
d) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col·legis i altres
centres de naturalesa anàloga,
per a cada plaça
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
a) Supermercats, economats i cooperatives
b) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i
hortalisses
c) Peixateries, carnisseries i semblants
Epígraf quart. Establiments de restauració
a) Restaurants
b) Cafeteries, bars
Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles
a) Cinemes i teatres
b) Sales de festes, discoteques, bingo
Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis
a) Centres oficials
b) Oficines bancàries
c) Grans magatzems
d) Altres locals no expressament tarifats

112,85 e

24,48 e
15,81 e
14,69 e

7,34 e
367,24 e
734,51 e
244,82 e
856,90 e
612,09 e
244,82 e
293,79 e
256,48 e
282,13 e
2564,93 e
112,85 e
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La Pobla de Claramunt ofereix des
del mes de novembre el Servei
d’Atenció Domiciliària (SAD), un
projecte que es porta a terme des
de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és
promocionar la creació de nous
llocs de treball, mitjançant
l’increment i la consolidació de la
demanda de determinats serveis
a domicili, com l’atenció a les
persones, a la llar i l’acompanyament a la gent de la tercera
edat o als infants.
La iniciativa, també coneguda com
a Xec Servei, consisteix en el
lliurament d’uns vals de 3 _ a les
persones interessades en els serveis
oferts. Aquests vals s’apliquen com

Carla Bernat i Ignasi Robert, tots
dos de 5 anys, van ser la pubilla
i l’hereu de la Pobla a la Fira
Multisectorial d’Igualada, que es
va fer del 23 al 26 de setembre.
Com en altres edicions, el
diumenge 26, els nens van fer
l’ofrena d’una cistella de
productes vegetals a l’església
iguladina de Santa Maria i
després la van portar a l’asil.
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a descomptes en el moment de
contractar l’ajut de professionals
de les empreses adherides al
projecte, i que són: Suport
Familiar, Atenció Familiar Anoia
SL, L’Estada de l’Anoia SL,
Fundació Sanitària Sant Josep i
Consorci Sociosanitari d’Igualada.
El SAD és un projecte de l’ens
intermunicipal que compta amb
el suport dels ajuntaments
d’Igualada, Vilanova del Camí i la
Pobla de Claramunt, del Servei
d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya i del Fons Social
Europeu. Els tres municipis
repartiran un total de deu mil xecs
servei i cada usuari en pot rebre,
com a màxim, 30 cada mes.
Al nostre poble els vals es poden

Cartell publicitari del SAD

recollir els divendres, de 3/4 d’1
a les 2 del migdia, a les oficines
municipals.

La Diputació de Barcelona, a
través de la Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat, ha atorgat
una subvenció a l’Ajuntament de
la Pobla per a l’elaboració d’una
auditoria energètica a diferents
instal·lacions municipals. L’ajuda
concedida és de 3.500 _.

L’objectiu d’aquest estudi és
poder racionalitzar l’energia
elèctrica, el gas i l’aigua.
L’auditoria està previst que es porti
a terme en diversos equipaments
municipals, com l’Ajuntament,
l’Ateneu Gumersind Bisbal o el
CEIP Maria Borés.

La Generalitat de Catalunya i l’Institut
d’Estudis Catalans han editat el
Nomenclàtor oficial de toponímia major
de Catalunya, en què es fa referència
a diferents informacions de la Pobla
de Claramunt. En la publicació es
recull la cartografia del terme
municipal, a escala 1:50.000, on
s’indiquen els noms principals de les
partides de terra, dels cursos fluvials,
de les vies de comunicació i dels
nuclis habitats. També hi ha l’escut
heràldic, la fitxa etimològica i les

dades estadístiques del 2001. Josep
Riba va col·laborar en aquesta
publicació amb l’aportació de dades
del nostre municipi.
A més d’aquest llibre, el Govern i
l’Institut Cartogràfic de Catalunya
han publicat l’Atlas Topogràfic de
Catalunya, a escala 1:50.000, en
requadres de 5 km2, amb la
cartografia de la Pobla. En l’índex
toponímic hi ha els noms de llocs i
les coordenades geogràfiques
corresponents.

El Consell Comarcal
col·locarà un plafó
de promoció
turística al Castell
L’Ajuntament ha editat
un díptic, amb el suport
de Turisme Total de la
Diputació de Barcelona,
de promoció turística del
nucli antic i del Castell
de Claramunt. En total
se n’han imprès 6.000
exemplars, que es
repartiran a la fortalesa
i en altres instal·lacions
municipals.
En el díptic es detalla un
recorregut des del nucli
antic fins el castell, amb
la visita de diversos
Portada del díptic turístic amb el persoindrets i racons d’interès:
natge del Guillem
l’església de Santa Maria,
la capella de la Santíssima Trinitat, Cal destacar que en la portada i
l’antiga Casa de la Vila, Cal Coca, en la contraportada d’aquest
el safareig públic, les Tres Fonts, fulletó hi ha el personatge del
el Campanar Vell, la Barraca de Guillem, creat pel poblatà Jordi
vinya i la fortalesa. Aquest Muray. Aquesta divertida figura
recorregut coincideix amb la va aparèixer per primera vegada
senyalització turística que es va en l’exposició sobre el Castell,
inaugurar el mes de maig. inaugurada l’1 de maig.

Membres de l’Associació Sanfilippo
amb el doctor John Hopwood

L’Associació Sanfilippo Espanya ha
concedit dues beques de 9.000 _ cada
una a metges de Londres i d’Austràlia
per estudiar diversos aspectes d’aquesta
malaltia. Aquesta entitat, amb seu al
nostre municipi, organitza un gran
nombre d’activitats per donar a conèixer

i recollir fons per intentar trobar una
cura a aquesta síndrome.
En concret, una de les ajudes
econòmiques s’ha atorgat a l’equip del
doctor David Begley, del Centre per a
la Investigació de Neurociències, de
Londres, i l’altra, al del doctor John
Hopwood, de l’Hospital de Dones i
Nens d’Adelaida, a Austràlia. Els estudis
que faran ambdós grups estaran
relacionats amb aspectes del cervell.
L’entitat vol ressaltar la importància de
la investigació de les cèl·lules procedents
de la sang del cordó umbilical, que la
mare pot donar abans de tenir un fill.
Aquests estudis es fan als hospitals de
la Vall d’Hebron i de Bellvitge i serveixen
per investigar síndromes com la de

El Consell Comarcal instal·larà al
Castell de Claramunt un plafó de
promoció turística del terme
municipal de la Pobla. Aquest
projecte, que porta per títol L’Anoia
Panoràmica, i que compta amb el
suport de Catalunya Turisme de la
Generalitat, consisteix en la
col·locació de pannells turístics en
els 33 pobles anoiencs.
En el del nostre municipi hi ha una
fotografia panoràmica del municipi,
on se situen diferents llocs d’interès
per ser visitats. Aquests punts estan
il·lustrats amb una instantània i un
text. Algunes de les referències que
apareixen són: el molí de la Boixera,
l’església de Santa Maria, Cal Fuster,
la masia de can Galan, la casa de
cal Coca o els Mollons.
El plafó té com a finalitat que el
visitant de la fortalesa pugui veure
des del lloc on està els diversos
punts que s’assenyalen. El projecte
l’està executant l’empresa
Geographica Mapamundi.

Sanfilippo i per experimentar si en un
futur es pot trobar una teràpia a aquestes
malalties.
L’associació organitza moltes activitats,
com la col·locació d’un estand al Camp
Nou el 4 de desembre, durant el partit
que van disputar el Barça i el Màlaga.
Aprofitant la proximitat de les dates
nadalenques, l’Associació Sanfilippo vol
desitjar a tots els poblatans un bon
Nadal i una bona entrada d’any.
Per a més informació sobre l’entitat:
Tel. 617 08 01 98
www.fundacionsanfilippo.net.
Els números de compte on es poden
fer aportacions:
2013/0112/15/0200480211
2100/2390/65/0200012780
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Edició de
l’any 1998
del
Pessebre
Vivent

S’organitza una exposició fotogràfica per celebrar
el 20è aniversari del Pessebre Vivent

A la Pobla de Claramunt es respira des de fa uns
dies l’esperit nadalenc. Els carrers estan plens de
llums que ens recorden que les Festes de Nadal
ja són aquí. Durant aquestes dates, al nostre
municipi s’organitzen diverses activitats que ja
s’han convertit en tradicionals.
Enguany cal ressaltar la celebració del 20è aniversari
del Pessebre Vivent. A més de l’escenificació, la
Sala Municipal d’Exposicions acollirà una mostra
fotogràfica i de material d’aquestes dues dècades
de representació. També cal esmentar la nova
edició de la competició esportiva de natació que
es fa el dia de Nadal.
Aquestes festes també són molt especials per a la
quitxalla. Els actes per als més petits se centren
en l’arribada del patge i la cavalcada de Reis. Són
uns dies entranyables per compartir amb els
familiars i amics, però també per sortir al carrer i
participar i gaudir de les activitats que s’organitzen.
Les primeres activitats nadalenques
L’agenda d’actes nadalencs a la Pobla es va obrir
el 15 de desembre amb la representació que cada
any fan els estudiants d’anglès. L’Ateneu es va
omplir de gom a gom de pares i familiars dels
alumnes, que van passar una estona entretinguda
amb les peces teatrals que van portar a l’escenari
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els petits actors. En acabar la representació hi va
haver un refrigeri.
El dia següent el Teatre Jardí va acollir la recepció
que cada any ofereix per aquestes dates
l’Ajuntament als treballadors i als representants
de les entitats locals.
El 19 de desembre es va organitzar una nova
edició de La Marató de TV3 que es va dedicar a
la lluita contra el càncer. El nostre municipi va
col·laborar amb aquesta iniciativa solidària amb
un bingo. L’acte va tenir lloc a l’Ateneu i el van
organitzar conjuntament les regidories de Cultura
i de Benestar Social i la delegació poblatana de
l’Associació Catalana contra el Càncer.
L’escola Maria Borés també va celebrar el Nadal.
El darrer dia de classe, el 22 de desembre, l’emissari
del patge va visitar el centre educatiu i va compartir
una estona amb els alumnes, que li van regalar
una postal i van cantar una sèrie de nadales. El
representant reial també va obsequiar la quitxalla
amb un regal. A més de la visita de l’emissari, els
nens van fer cagar el tió i van jugar a l’amic
invisible.
El Pessebre Vivent celebra el 20è aniversari
Enguany fa dues dècades de la representació del
Pessebre Vivent. Amb aquests motiu el 23 de

La piscina
municipal
acollirà un
any més la
Copa Nadal
de Natació

desembre es va inaugurar a la Sala Municipal
d’Exposicions una mostra fotogràfica i de material
de l’escenificació, que es podrà visitar fins al 9 de
gener.
L’exposició està dividida en 19 plafons, que ajuden
al visitant a fer un repàs, a través de les imatges,
a aquests 20 anys de pessebre. La mostra ha estat
dissenyada per Antoni Graells i Carlota Pons i les
fotografies i el material han estat cedits per Andreu
Miquel, Rosa Maria Hill i Maria Calichs.
A més de les instantànies, es podrà visualitzar un
muntatge de vídeo, confeccionat per Neus Aguilera
i Antoni Graells, que recull imatges de les diferents
edicions. El dia de la representació, que serà per
Sant Esteve, aquest àudiovisual es podrà tornar a
veure a la plaça de l’Església. També hi haurà unes
figures de diversos personatges que apareixen al
pessebre i amb les quals la gent es podrà
fotografiar. Per celebrar l’aniversari es vendrà una
auca, elaborada per Josep Robert.
La representació es farà el 26 de desembre, a les
6 de la tarda i a 2/4 de 8 del vespre, en el marc
del nucli antic. Hi participaran una vuitantena de
nens, d’entre 2 i 15 anys, i la novetat és que en
aquesta edició també hi sortiran alguns pares. Hi
haurà sis escenes que se situaran en diferents
indrets: el mercat, a la plaça de l’Església; el ball
de dimonis, a la plaça de la Vila; el pescador i les
rentadores, al safareig; la taula de Nadal, a les
Tres Fonts; els pastors, a l’hort de cal Silvestre; i
el Naixement, al Campanar Vell.
A més d’aquestes escenificacions, n’hi haurà d’altres
on no hi haurà diàleg i que estaran distribuïdes
pel carrer Major, com la noia al pou, el forner, la
verema, el fuster o el paller. Durant la representació
se sortejarà un pernil i al final hi haurà un berenar

per a tothom.
Tant l’exposició com el Pessebre l’organitzen un
grup de gent del poble. Es compta amb la
col·laboració de la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament, La Caixa, Caixa Catalunya, Caixa
Penedès, Àngel Escura, Andreu Miquel, Antoni
Graells i diversos poblatans.
La Copa Nadal de Natació
arriba a la 33a edició
La piscina municipal acollirà un any més el 25 de
desembre un dels actes esportius més tradicionals
d’aquestes festes al nostre poble. Es tracta de la
Copa Nadal de Natació, que arribarà a la 33a
edició. L’acte s’organitza des de la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament i compta amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de
l’Anoia, empreses i entitats bancàries del poble i
de la comarca.
Abans de la travessia per la piscina, que es farà a
les 12 del migdia, els nens i les nenes podran fer
cagar el tió. Després de la cursa hi haurà el
lliurament de trofeus, cedits per l’organització i
pels diferents col·laboradors abans esmentats. El
darrer classificat serà obsequiat amb un bacallà.
Se sortejarà, com cada any, una minicadena i un
televisor entre els nedadors i al final hi haurà rom
cremat per a tothom.
Més actes festius
El darrer dia de 2004, l’Associació de Pensionistes
i Jubilats del nostre municipi, amb el suport de la
regidoria de Benestar Social, organitzarà la Festa
de Cap d’Any. El ball, amb el músic Amaro,
començarà a 2/4 d’11 de la nit i s’allargarà fins a
2/4 de 4 de la matinada.
Les activitats continuaran el 2 de gener amb
l’arribada del patge Faruk. L’emissari reial arribarà
a l’Ateneu a 2/4 d’1 del migdia. Mentre l’esperen,
la quitxalla podrà passar una bona estona amb
l’espectacle del grup Alea Teatre.
Aquest mateix dia a la tarda, a 2/4 de 6, i al mateix
local la Coral la Lira oferirà el concert de Nadal,
que també comptarà amb l’actuació d’estudiants
de música poblatans. A més hi haurà un recital de
poemes.
El darrer acte nadalenc serà la cavalcada de Reis.
Ses Majestats arribaran a la Pobla el dimecres 5 de
gener, cap a 1/4 de 7 de la tarda, a l’Estació de
tren i faran un recorregut pel poble fins a la plaça
de l’Ajuntament. Allà Melcior, Gaspar i Baltasar
seran rebuts per l’alcalde, Jaume Armenteras, i per
la resta del Consistori. Després dels parlaments, hi
haurà coca i moscatell per a tothom i a continuació
es repartiran els regals per les cases. Tant l’arribada
del patge Faruk com la cavalcada s’organitzen des
de la regidoria de Cultura i la Comissió de Reis.
L’Ajuntament Informa
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El Club Futbol la Pobla va començar
aquesta temporada amb bon peu i
manté la ratxa. En la desena jornada,
a final de novembre, els homes de
Vicenç Carrión encapçalaven la taula
classificatòria amb 27 punts. El
president del club, Domènec Lucas,
va explicar que l’equip en aquestes
alçades de la temporada “està millor
que l’any passat i les perspectives

són molt positives”.
Dels cinc partits disputats entre la
jornada sis, el 31 d’octubre, i la deu,
el 28 de novembre, els jugadors
poblatans només en van perdre un,
amb la Torre de Claramunt (1-4). En
la resta d’enfrontaments van sumar
els tres punts davant el Copons (04), el Fàtima, (3-2), el Montserrat
Igualada (0-1) i el Montbui (3-0).

Lucas va comentar que el campionat
està molt igualat i que els equips més
perillosos que els persegueixen són
la Penya Madridista la Tossa de
Montbui i el Vista Alegre. El president
de l’entitat esportiva va voler agrair a
tota l’afecció poblatana l’important
suport que dóna a l’equip i va aprofitar
per felicitar les festes als jugadors i als
membres de la junta directiva.

Els quatre equips de l’Escola
Esportiva de Futbol de la Pobla
tenen sort diversa en aquesta
temporada. La marxa dels cadets i
dels infantils és bona, però no es
pot dir el mateix dels juvenils i dels
alevins que tenen dificultats per
aconseguir una victòria.
Des de la jornada quarta, el 31
d’octubre, fins a la vuitena, el 28
de novembre, l’equip cadet va
disputar cinc partits, dels quals en
va guanyar un, en va perdre tres i
en va empatar un altre. La victòria
va ser amb el Vilanova del Camí (15), l’empat amb l’Igualada (2-2) i
les derrotes amb el Calaf (1-4), el
Castellbisbal (1-2) i el Vilanova i la

Geltrú (7-2). Fins aquell moment,
els cadets de la Pobla sumaven 13
punts i es trobaven en el cinquè
lloc de la taula.
Pel que fa als infantils, en el mateix
període, van jugar quatre partits,
ja que la darrera jornada van
descansar, i els van guanyar tots.
L’equip tenia 18 punts i ocupava
la quarta posició de la classificació.
Les victòries van ser amb el Sant
Esteve Sesrovires (2-1), l’Efo 87 (54), el Riudebitlles (0-4) i el Vilanova
i la Geltrú (6-0).
Des què va començar la lliga els
juvenils només han pogut sumar
tres punts i es troben en el catorzè
lloc de la taula. Tots els partits que

van disputar entre la quarta i la
vuitena jornada els van perdre. Les
derrotes van ser amb el Sant Esteve
Sesrovires (1-4), el San Mauro (04), el Vilanova del Camí (10-1),
l’Esparreguera (4-7) i el Base EspirallLes Clotes (5-3).
Els alevins encara no han pogut
aconseguir cap punt. Igual que els
juvenils, van perdre tots els
enfrontaments que van jugar entre
les jornades abans esmentades i es
trobaven en el darrer lloc de la
taula. Les derrotes van ser amb el
Sant Esteve Sesrovires (1-4), el San
Mauro (0-2), el Ribes (10-0), el
Vilanova i la Geltrú (0-4) i el Fàtima
(9-0).

El Cos de Portants del Sant Crist va rebre a mitjan
de setembre a l’església de Santa Maria un
homenatge. L’acte va consistir en el lliurament dels
uniformes que van vestir durant molts anys aquests
homes que van portar la imatge en les processons
de Setmana Santa.
Aquest cos de portants, nascut a la dècada dels 40
quan la família Mabras va fer ofrena de la imatge
gran del Sant Crist, estava format per: Miquel
Soteras, Francisco Gibert, Antonio Soteras, Virgili
Altimira, Josep Soteras, Procopi Pons, Joan Padró,
Josep Bartrolí, Benet Cardús, Jaume Rabell, Joan
Estrada, A. Jacomet, J.A. Doblador, Josep Aguilera,
Francisco Surroca, Santi Sendra i Francisco Villar.
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Els premiats dels diferents campionats junt amb l’alcalde, el regidor d’Esports i el president del club

La festa social de fi de temporada del
Club Tennis la Pobla va aplegar el 27
de novembre a l’Hotel Robert una
vuitantena de persones. En els
transcurs d’aquest acte es van lliurar
els trofeus dels campionats socials
disputats durant aquest any. La festa
va comptar amb la presència de
l’alcalde, Jaume Armenteras, del
regidor d’Esports, Santi Broch, i del
president de l’entitat poblatana, Josep
Mayoral.
Primer es va fer un sopar i, tot seguit,
es va fer el lliurament de copes, que
va anar a càrrec de l’alcalde, el regidor
i el president del club. Abans, però,
es va fer un reconeixement a l’equip
sènior, que va quedar campió de la I
Lliga del Penedès, i al cadet, que va
obtenir la segona posició de la XII
Lliga Juvenil del CD Terrassa Hoquei.
Després es van repartir els trofeus
entre els guanyadors, finalistes,
semifinalistes i els jugadors dels partits

de consolació de les diferents
competicions. En el campionat de
Dobles Femení les premiades van ser:
Raquel i Sara Martínez, finalistes, i
Sílvia Delafuente i Tània Martos,
campiones.
En la primera categoria del torneig
de Dobles Masculí els tennistes que
van rebre un trofeu van ser: Ernest i
Arnau Poch, consolació; Josep M.
Tort i Joan Antoni Martínez, finalistes;
i Joan Esteve i Antoni Jorba,
guanyadors. En la segona categoria
d’aquest mateix campionat: David
Zumel i Josep Forn, consolació; Ferran
Mora i Juan Carlos Pérez, finalistes;
i Magí Soler i Antoni Duran,
campions.
Pel que fa als campionats individuals,
en la categoria Masculí Preferent els
tennistes que van rebre trofeu van
ser: Quim Gasque, consolació;
Francesc Pàmies i Josep M. Jericó,
semifinalistes; Juan Fernández,

finalista; i Antoni Serrano, campió. I
pel que fa a la primera categoria
d’aquest mateix torneig: Marc Buil,
consolació; Ricard Jorba i Ferran
Pagan, semifinalistes; Vicenç Hurtado,
finalista; i Arnau Poch, campió.
Els trofeus i els regals que es van
repartir durant el bingo que es va fer
al final de l’acte van ser cedits pel
mateix club, l’Ajuntament de la Pobla,
La Caixa, Caixa Catalunya, Caixa
Penedès, Pikys J. Gras Còdol,
Emtexsa, Unión Industrial Papelera,
SA, Ibérica del Papel, SA, Excavacions
Anoia, SL, Punto Blanco, MB Papeles
Especiales, Autoreparacions Àngel
Cervelló, El Cau de l’Ais, Joan Romaní
Esteve, SA, Instal·lacions Jordi Bartrolí
Boada, Auto Plans d’Arau, Roch, SA,
Hotel Robert, Perruqueria Quim,
Esports Sallés, Copasa, Esports
Pedraforca, Escola de Tennis Aracadi
Manchón, Establiments Miró i
Jardineria Palau.

L’atleta poblatana Anna Bové correrà
aquesta temporada a les files de la
secció d’atletisme del FC Barcelona.
Després de militar durant dos anys
amb l’equip de l’Integra-2, Bové ha
decidit canviar de club.

A final de la temporada passada, la
corredora de la Pobla va rebre dues
ofertes, l’una del FC Barcelona i l’altra
del Puma-Chapín de Jerez. Anna Bové
es va decantar per la proposta
barcelonista i a principi de novembre

ja va aconseguir la primera victòria per
al seu nou equip. Va ser al Cros de
Vilaseca-Salou, amb una distància de
cinc quilòmetres. En aquesta cursa la
poblatana va obtenir la primera posició,
amb un temps de 18’16”.
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L’Associació de Puntaires de la Pobla de Claramunt ha
participat al llarg d’aquest any a més d’una vintena de
trobades arreu de Catalunya, entre les quals cal destacar,
pel nombre de puntaires i per l’organització, les que van
tenir lloc a Mollerussa i a Sant Adrià del Besòs, dins del
marc de les activitats del Fòrum.
La darrera de les trobades en què van participar les puntaires
poblatanes i que va cloure la temporada va ser el 12 de
desembre a l’Arboç. A més de les sortides esmentades,
l’entitat també ha estat present a Sant Andreu de la Barca,
la Seu, Andorra, Sant Esteve Sesrovires, Verdú, Vilanova i

la Geltrú, Calaf, Copons, Rubió, Igualada, Piera, Masquefa,
Vallbona d’Anoia, Sant Martí de Tous, Abrera, Sant Pere de
Riudebitlles i Santa Coloma de Cervelló. La participació en
aquestes trobades la coordina la Pepita Domingo.
L’Associació de Puntaires poblatana, creada fa un parell
d’anys, està formada per una vintena de dones. Les classes,
a càrrec d’Anna March, es fan els dimarts i els dijous, de
les 10 a les 12 del matí, a l’Ateneu. L’activitat més important
que organitza l’entitat és la Trobada de Puntaires, que té
lloc el mes de juny i que l’any vinent arribarà a la cinquena
edició.

Biblioteca Municipal - Horari: de dilluns a divendres, d’1/4 de 6 de la tarda
a 1/4 de 9 del vespre. Av. de Catalunya, 9 (Ateneu Gumersind Bisbal)

Recomanació de pàgines web
Recomanació de llibres, per a infants
i adults, relacionats amb el Nadal

Hi ha diverses pàgines web que estan
pensades en les necessitats dels nens i
nenes i on poden aprendre moltes
temàtiques alhora que s’ho passen bé.
Algunes són:
www.arconet.es/users/marta. Si un
estudiant ha de fer un treball sobre
zoologia o bé vol conèixer més bé el
món animal, segur que ho pot trobar
en aquesta pàgina, on hi ha fotografies
de tot tipus de bèsties, acompanyades
d’una detallada descripció. No és gens
estrany que aquesta web hagi rebut
diversos premis, ja que està molt ben
estructurada i des de la seva creació va
creixent gràcies a la participació de
tothom qui vulgui ampliar-la.
www.farmaceuticoline.com/infantil.
És un espai dins de la pàgina oficial del
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona,
pensat i dissenyat per als més petits. Es
parla de temes com les càries, la higiene
bucal, el constipat, rentar-se les mans,
els polls, les petites ferides, les vacunes,
etc. Tot està explicat d’una manera molt
didàctica per què ho puguin entendre
els infants, amb dibuixos i jocs creatius.
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Les Festes de Nadal són un bon
moment per què els adults
comparteixin lectures amb els
més petits i, fins i tot, per què
ells mateixos disposin d’una mica
més de temps lliure per llegir. A
la biblioteca hi ha una sèrie de
llibres que poden ajudar a
ambientar-se en aquest esperit
nadalenc:
Per als infants es pot trobar un
dels llibres de Hans Wilhein, El
primer Nadal de Popi, de l’Editorial
Joventut. Tots els contes d’aquest
autor són molt divertits i tendres.
En aquest, el protagonista és un
gosset, en Popi, que sempre viu
aventures originals.
Per als nens i nenes una mica més

grans és molt encertada la
col·lecció Folklore, de l’Editorial
M.A. Salvatella, escrita per Teresa
Sabaté, amb dibuixos de Rita
Culla. Alguns dels temes
publicats, com El caganer, tracten
de les tradicions nadalenques
amb un to d’humor.
Els adults poden passar una bona
estona llegint l’obra de Quim
Monzó Tres Nadals, de l’editorial
Quaderns Crema (la traducció en
castellà, Tres Navidades, de
l’editorial El Acantilado). Són tres
contes, en un principi, de temes
clàssics nadalencs. Però el lector
no s’ha de refiar, ja que la visió
del món que té Quim Monzó,
sovint satírica, converteix el
concepte tradicional de les Festes
de Nadal en una altra perspectiva
de la realitat que, sens dubte, fa
veure que sovint les aparences
enganyen.
Mercè López
Bibliotecària de la Biblioteca
Municipal Mn. Cinto Verdaguer

Per cinquè any consecutiu, els alumnes d’anglès han
col·laborat a les pàgines del butlletí municipal. En aquesta
edició hi han participat 15 alumnes, de les classes de 2B,
nens i nenes de 7 i 8 anys, i First Certificate, estudiants de
15 i 16 anys. L’elecció dels cursos s’ha fet de manera aleatòria.
Míriam Aloy, de 7 anys, és la guanyadora de la classe 2B.
Els criteris que s’han tingut en compte són reflectir el concepte
de les festes de Nadal i la bona composició del dibuix.

Jaume Graells, de 16 anys, és el guanyador de la classe de
First Certificate. Els conceptes que s’han valorat són el
vocabulari i l’originalitat dels mots encreuats.
El jurat, reunit el 25 de novembre, el van constituir la
professora d’anglès, Maria José Méndez, i la directora del
butlletí, Sandra Termes. Volem agrair la col·laboració de tots
els alumnes que han participat, un any més, en aquesta
iniciativa.

Míriam Aloy, 7 anys
Classe 2B

Jaume Graells, 16 anys
First Certificate
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Plafó sobre
el Naixement
de Crist al
retaule del
Roser
(segle XVII)

Els costums populars són unes pràctiques molt
persistents en el temps. Això és cert, però també ho
és el contrari, o sigui que poden tenir modificacions
i, fins i tot, poden quedar extingides amb el pas dels
segles. Com a exemples, en aquest article repassaré
alguns aspectes dels antics costums nadalencs
poblatans que ja no tenen vigència, totalment o en
part, però que van ser viscuts al segle XIX i fins a
principi del XX.
Sorolloses misses del gall
A la nostra església, durant la missa de mitjanit de
Nadal, d’entre els assistents s’aixecava un noi, vestit
de pastor i que portava a coll una ovella. L’improvisat
pastor pujava a l’altar major, mentre el poble entonava
la cançó de El Rabadà, i ell responia totes les estrofes.
Encara més antigament, entremig de la Missa del
Gall, es representaven Els Pastorets. Un grup de joves
vestits amb pells i esclops tocaven flabiols, ferrets,
panderetes i simbombes, mentre que quatre nois
més portaven a coll dos pins tallats arran de terra
amb les branques carregades de tot tipus de fruites
i a la punta hi penjaven coques adobades, bacallans
i llonganisses. Quan aquests joves pujaven al presbiteri
lligaven els pins, un a cada banda de la barana, i les
branques formaven una mena de portal, on es feia
l’adoració del Nen Jesús, que era de carn i ossos i
portava bolquers i una gorreta. Els feligresos deixaven
als peus del nou nat les més diverses ofrenes, fins al
punt que el presbiteri quedava ple d’ous, formatges,
saquets de farina, fruits secs, llegums, conills, coloms
i pollastres.
Finalment, compareixia una pastora, amb esclops,
un barret de palla i un llarg bastó guarnit amb cintes
de colors i cantava la cançó de La Pastora, que
començava així: “Déu vos guard, Josep / i la vostra
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esposa / m’han dit que heu tingut / un noi que no
plora ...”.
Un cop acabava la missa, tant els pastors com els
feligresos, recorrien els carrers del poble i escampaven
l’alegria nadalenca. Com a cloenda de la celebració,
s’oferia un refrigeri consistent en coca de fleca, xocolata
desfeta i mistela. Entre una cosa i l’altra feien veritat
la dita “aquesta nit només una cama al llit”, per les
poques hores que restaven per dormir aquella
matinada.
Gatzares pels Sants Innocents
En la diada del 28 de desembre els fadrins del poble
es feien amos del campanar i tocaven a morts, a foc
i festa i a tot el que volien.
Des del capvespre es feien fogueres i es posaven
barreres a l’entrada i a la sortida del poble i en alguns
carrers. Al seu voltant, grups d’homes, amb una taula
i dos porrons, un de mistela i un de vi ranci, i coques
de forn, convidaven la gent que passava i amb una
barretina recollien la voluntat, com a tribut dels
Innocents. Com a prova que havien pagat els
marcaven amb una creu de guix a l’esquena o bé a
l’espatlla dels animals si anaven amb bast, carro o
tartana. La recapta la destinaven a la mainada de les
famílies més pobres.
Si era una dona la que s’acostava a aquestes fogueres,
el jovent l’envoltava en una rotllana i per sortir-ne
havia de pagar. En aquest cas, els diners aconseguits
servien per fer un dinar i un ball de vetlla.
Aquestes narracions han estat recollides del Calendari
folklòric d’Igualada i la seva comarca (1965) de Francesc
Victori i Aguilera, en edició del CECI, i en el qual vaig
tenir l’oportunitat de col·laborar.
Josep Riba i Gabarró.

Fuster, paleta, esgrafiador, actor
i un llarg etcètera. Amb totes
aquestes feines i activitats es
podria ubicar Joan Padró i Escudé.
Nascut el 1924 a la casa de Cal
Santíssim, al carrer Major, aquest
poblatà és el clar exemple d’una
persona polifacètica i activa. Està
casat amb Teresa Marcual, és
pare d’una filla i té quatre néts.
En aquesta entrevista en Joan
Padró fa un breu repàs a la seva
intensa vida.

Joan Padró
ha dedicat
molts anys
de la seva
vida al teatre

- Una de les seves primeres
feines va ser la de fuster de
mobles tradicionals a les
empreses Ars Populi i El Corc.
Com van ser aquells anys?
- Primer vaig estar a Ars Populi.
Durant una època hi havia molta
feina, però hi va haver una
davallada i vaig decidir plegar. Més tard vaig entrar a
El Corc. M’agradava treballar la fusta i tornejar-la.
A més de fuster, als 14 anys ja feia de manobre amb
el pare. Recordo que la primera obra en què vaig
treballar va ser a Cal Biosca. Durant la guerra també
vaig fer de barber a la barberia que tenia l’avi de Ca
l’Andal. Per tant, en aquesta vida he fet de tot!
- Entre les afeccions més destacades que té hi ha
la d’artista d’esgrafiats, dels quals se’n poden
veure algunes mostres en façanes del carrer Major.
Quins van ser els primers passos en aquest art?
- El meu mestre va ser l’Antoni Sabaté i Aguilera. La
primera feina com a esgrafiador va ser a la Puda de
Castellolí. El Sabaté havia de fer un esgrafiat a la
capella d’aquest edifici i necessitava un paleta. Em va
triar a mi i a més d’arrebossar la paret el vaig ajudar
a fer el dibuix. A partir d’aquí vaig seguir el camí. Un
dels primers esgrafiats que vaig realitzar va ser un
rellotge de sol en un poble de la província de Girona.
De rellotges en vaig fer molts més, i aquí a la Pobla
n’hi ha un a l’escola i un altre, amb dues cares, a la
casa de ca l’Anton Gibert.
- De les obres que ha creat, quina és la que té un
significat més especial?
- La del retaule de Sant Sebastià, que es troba a
l’església del nostre poble. La veig molt sovint i em
ve al cap la imatge de quan hi estava treballant.
- Tot i la seva edat, continua fent alguna cosa en
aquest camp?
- Fa un parell d’anys vaig esgrafiar un rellotge de sol

i el dibuix d’un carreter que arrossega un carro a la
casa de Can Roca, que està situada a la sortida del
polígon industrial d’Igualada cap a Òdena. També
vaig fer un rellotge de sol en un edifici de Montbui.
Ara, però, ja estic retirat.
Actor des dels primers anys de vida
- Passem a una altra de les seves afeccions, el món
del teatre. La primera vegada que va estar en un
escenari només tenia un any i va fer el paper d’una
criatura de bolquers en l’obra La barberia del
Santíssim. A partir de llavors hi ha pujat una pila
de vegades.
- Em costaria i tot de comptar-les! Una de les peces
de les quals en tinc un record especial és Paranys de
l’amor. L’obra explica la història d’uns pares que tenen
una filla i el noi que festeja amb ella no es decideix
a fer el pas per casar-se. Aquest fet amoïna els pares
que lloguen un noi, personatge que interpretava jo,
perquè s’acosti a la noia i posi gelós el xicot. La vam
representar a molts llocs i el poble on vam tenir més
èxit va ser a Montbui. Quan vaig sortir a l’escenari la
gent no podia parar de riure!
Una altra de les obres molt divertides en què vaig
actuar va ser L’amor venia amb taxi, on feia d’un
taxista que havia de portar una núvia i la perdia pel
camí. Interpretava, sobretot, papers còmics i tenia
una manera de fer senzilla que a la gent li feia gràcia.
A més de ser actor, també vaig ser director del Grup
Teatre Jardí entre els anys 1975 i 1986. Recordo que
en una de les obres que vaig dirigir, que es deia La
Pepa maca, hi sortia l’alcalde.
- D’on li ve l’afecció pel món de l’escena?
- El meu pare ja ho portava a la sang i jo ho vaig
heretar. En una de les obres en què ell sortia, La
barca d’en Perdigó, també hi apareixia jo, que
aleshores tenia 7 anys. En guardo un record molt
entranyable d’aquesta representació.
- Com a conclusió es pot dir que vostè és la clara
mostra d’una persona polifacètica i molt activa
perquè, a més de tot el que hem parlat, va ser
jugador del CF La Pobla, president del Club
Natació i moltes altres activitats.
- A més del què has esmentat, vaig ser operador de
projectors del Cinema Principal i del Cinema Jardí
i després de la guerra recordo que vaig fer de
pregoner de la primera cavalcada de Reis que es va
organitzar. Un altre any també vaig ser el patge
Faruk.
Pel que fa al Club Natació, vaig treballar molt per
a aquesta entitat i penso que no se’m va saber agrair,
però aquestes coses, a vegades, ja passen.
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ACTIVITATS NADALENQUES
(a partir del 25 de desembre de 2004)

Acte

Exposició 20 anys de Pessebre
Vivent

Dies

La mostra es podrà visitar fins al 9
de gener de 2005

Horaris

Feiners: de 2/4 de 6 de la tarda
a 2/4 de 8 del vespre
Festius: de les 12 a les 2 del
migdia
de 2/4 de 6 de la tarda
a 2/4 de 8 del vespre

Lloc

Sala Municipal d’Exposicions

Organitza

Un grup de poblatans

Acte

Acte

Dia

Dia

XXXIII Copa Nadal de Natació
dissabte, 25 de desembre de 2004

Hora

12 del migdia

Lloc

Piscina Municipal

Organitza

Regidoria d’Esports

Arribada del patge Faruk
diumenge, 2 de gener de 2005

Hora

12 del migdia

Lloc

Ateneu Gumersind Bisbal

Organitza

Comissió de Reis, Regidoria de
Cultura i Regidoria de Joventut

Acte

Acte

XX Pessebre Vivent

Dia

diumenge, 26 de desembre de 2004

Hora

Concert de Nadal de la Coral la
Lira i d’estudiants de música de
la Pobla. Recital de poemes
nadalencs

6 de la tarda i 2/4 de 8 del vespre

Dia

Nucli antic

Hora

Un grup de poblatans

Lloc

Lloc

diumenge, 2 de gener de 2005

Organitza

2/4 de 6 de la tarda
Ateneu Gumersind Bisbal

Organitza
Coral la Lira

Acte

Festa de Cap d’Any

Dia

divendres, 31 de desembre de
2004

Hora

2/4 d’11 de la nit

Lloc

Ateneu Gumersind Bisbal

Organitza

Associació de Pensionistes i
Jubilats de la Pobla de Claramunt

Acte

Cavalcada de Reis

Dia

dimecres, 5 de gener de 2005

Hora de sortida
1/4 de 7 de la tarda

Lloc de sortida
Estació de tren

Organitza

Comissió de Reis, Regidoria de
Cultura i Regidoria de Joventut

Edició del Pessebre Vivent
organitzada per l’Agrupament
Escorta Mollons (1976)

