Més de 200 corredors participen
al quart Cros Escolar i
Cursa Popular

L'Agrupació Fotogràfica
comença a caminar

La biòloga i comunicadora
científica Marina Torres parla
sobre les al·lèrgies
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Una Fira de
la Candelera
televisiva

Editorial
Com va venir el programa "Divendres"?
A mitjan desembre vam rebre una trucada a l'Ajuntament d'una persona de l'equip del programa "Divendres" de TV3. Estaven interessats a fer l'emissió del magazín des del nostre municipi, amb motiu
de la festivitat de la Candelera. Abans de les festes nadalenques,
van mantenir una reunió amb l'alcalde i van venir a veure els emplaçaments des d'on podrien emetre, que va ser des de la plaça de
l'Ajuntament. Necessitàvem un espai per muntar la redacció, que va
ser el Teatre Jardí, i el suport logístic de la Brigada Municipal. A partir
d'aquí es va començar a moure tot.
Al cap de pocs dies ens van demanar diversa informació sobre el
municipi, com ara les festes i celebracions, les activitats turístiques,
les propostes per a nens i gent gran, la gastronomia, les entitats,
el patrimoni arquitectònic, el cultural, les llegendes, persones destacades per la seva trajectòria, etc. Els vam preparar tot el que ens
van sol·licitar i llavors l'equip de redacció del magazín va elaborar els
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continguts. Des de l'Ajuntament no hi vam intervenir.
Com a poblatans i poblatanes ens hem de sentir orgullosos de la imatge i de la promoció que es va fer del nostre poble i de la Fira de la Candelera. I la prova que la feina es va fer ben feta és el gran nombre de
gent que enguany va visitar el mercat de productes artesanals. Des de
l'Ajuntament volem agrair la col·laboració de tothom qui va participar
en l'emissió de l'espai televisiu, així com la gran tasca que es va realitzar des l'equip del programa per difondre el nostre poble arreu de
Catalunya.
Des del departament de comunicació municipal sempre estem oberts
a les propostes que ens venen des dels mitjans de comunicació i que
poden ajudar a promocionar el municipi. Ja fa uns anys vam estar
presents al programa "El Suplement" de Catalunya Ràdio i no fa tant
vam poder veure unes imatges fantàstiques del Castell de Claramunt
al "Catalunya Experience" de TV3. En aquesta línia seguirem treballant.
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segueix-nos a

La Pobla de Claramunt està en constant moviment. Gairebé
acabant de sortir de les festes de Nadal, unes jornades que
van estar plenes d'activitats, ens vam endinsar en la Fira de
la Candelera. Enguany, al voltant d'aquesta festivitat, vam
rebre la visita del programa "Divendres" de TV3, que entre els
dies 30 de gener i 2 de febrer va tenir el nostre municipi com
a protagonista. Va ser una gran oportunitat per donar-nos a
conèixer arreu del nostre país. Penso que en vam treure un
gran profit i que vam transmetre una molt bona imatge del
nostre poble i de la nostra gent.
Després de la Candelera va arribar el Carnestoltes i a principi del mes de març, com ja fa anys que s'organitzen, les
propostes amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que,
en aquesta ocasió, van incloure una interessant xerrada amb
la nostra conciutadana Vanesa Fernández Majada. El mesos
d'abril i maig continua l'efervescència d'activitats: el Casalet
i el Juga a la Primavera, la cantada de caramelles, la celebració de Sant Jordi i l'Aplec del Castell, entre altres propostes. I
el juny i el juliol, abans de les vacances d'estiu, no ens aturem
i el calendari s'omple d'un gran nombre d'actes.
Som un poble viu, dinàmic, amb empenta. I en aquest dinamisme hi tenen un paper rellevant les entitats i la gent que
hi ha al darrere. Ara que faig referència al món associatiu
local, vull donar la benvinguda a la recent creada Agrupació
Fotogràfica. Ha nascut amb una gran embranzida i li desitjo
molta sort en el camí iniciat. Que neixin noves entitats és important, perquè això demostra que la societat té inquietuds
i que es mou.
Aquesta és la imatge que crec que hem de transmetre del
nostre poble, una Pobla de Claramunt en positiu. Des de
l'equip de govern de l'Ajuntament pensem que hem de treballar en aquest sentit, tant des de l'administració com des
de la societat. És evident que en el terreny polític tenim diferències entre els qui estem al govern local i els qui estan a
l'oposició, però nosaltres no som partícips del clima de confrontació que s'ha creat darrerament.
Som conscients que no ho fem bé per a tothom, però en les
passades eleccions municipals el nostre projecte va comptar
amb el suport de la majoria dels poblatans i les poblatanes.
Per tant, com és lògic, la nostra prioritat és tirar endavant
el nostre programa electoral. Això no vol dir que no escoltem les propostes que es fan des de la resta de formacions
polítiques representades al Consistori, però han d'entendre
que nosaltres tenim la responsabilitat de governar i de respondre davant dels nostres ciutadans i ciutadanes. Sembla
que volen donar la impressió que fins ara a l'Ajuntament no

Opinió

Treballar per a la Pobla de
Claramunt en positiu

es feien les coses bé, i no és així. Actualment, administrativament estem immersos en un canvi de funcionament per
tal d'adaptar-nos a les noves normatives i donar una millor
atenció als nostres ciutadans i ciutadanes.
Des de l'equip de govern estem treballant per tirar endavant
diversos projectes, com la connexió dels aparcaments públics de Sant Galderic i de la Mare de Déu de la Llet; la urbanització del carrer Josep Jové; la construcció de dues pistes
de pàdel; la construcció d'una rotonda a l'entrada del polígon dels Plans d'Arau, o la recuperació del pont de la Boixera.
D'algunes d'aquestes actuacions, ja fa temps que en parlem
i esperem que, de mica en mica, vegin la llum perquè, a vegades, les coses no van tan de pressa com voldríem.
En l'àmbit social i d'atenció a les persones, aquest mes d'abril
s'estan recollint currículums per tres Plans d'Ocupació, que
compten amb el suport de la Diputació de Barcelona. Des
de fa anys, una de les nostres línies d'actuació és ajudar les
persones que estan en situació d'atur i, per això, apostem
per aquests plans i pels que s'ofereixen des del Consell Comarcal.
És en aquesta línia que seguirem treballant perquè el meu
desig com alcalde i el de la resta de membres de l'equip de
govern és que el nostre poble avanci, i en positiu.
Santi Broch i Miquel
Alcalde

FEBRER - MARÇ
2017

L’AJUNTAMENT
INFORMA

3

Cronologia de plens

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 26 DE GENER DE
2017
* En aquest Ple excusa la seva assistència la regidora M. Pau Castaño, de
Participa!

Recull de notícies

• S'aprova, per unanimitat, l'acta de la
sessió ordinària del 24 de novembre de
l'any 2016.
• Pren possessió del càrrec de secretari-interventor de la Corporació Pedro
Vizuete Mendoza.
• Es dona compte de les actes de la Junta de Govern Local, des del 6 de setembre al 20 de desembre de 2016.
• Es dona compte de les resolucions
d'alcaldia, de l'1 de setembre al 29 de
desembre de 2016.
• S'aprova, amb els vots a favor de CiU i en
contra de Participa!, Junts per la Pobla i
ERC, el canvi de periodicitat dels plens ordinaris, que es faran cada tres mesos, el segon dimecres, no festiu, a les 7 de la tarda.
• S'aprova, per unanimitat, la convocatòria de sol·licitud de subvencions per a

les entitats locals per al 2017.
• S'aprova, amb una sèrie de matisos,
una moció a favor d'obrir el debat sobre
el futur de la gestió de l'aigua.
• S'aprova, amb els vots a favor de CiU,
Junts per la Pobla i ERC i l'abstenció de
Participa!, una moció de suport al sector agroalimentari català.
• Es desestima, amb l'abstenció de CiU i
a favor de Participa!, Junts per la Pobla
i ERC, una moció de sol·licitud de suport a la Diputació de Barcelona en els
projectes d'activitats esportives locals,
mapes de patrimoni cultural i camins
municipals. La proposta queda desestimada perquè des de l'equip de govern
s'informa que aquests recursos ja s'han
sol·licitat a l'ens provincial.
• S'aprova, per unanimitat, una moció
d'ajuda al desenvolupament.
• Es desestima, amb els vots en contra
de CiU i a favor de Participa!, Junts per
la Pobla i ERC, una moció per a una major informació, transparència i eficiència
econòmica en la contractació menor.
• Es deixa sobre la taula una moció per

a la promoció de l'energia cent per cent
renovable i la lluita contra la pobresa
energètica.
• En l'apartat d'informes i propostes
d'alcaldia, l'alcalde, Santi Broch, es refereix a diversos temes, com la redacció d'un informe de l'ACA sobre l'estat
del riu Anoia; el bon resultat de les activitats organitzades amb motiu de les
festes de Nadal; la visita del programa
Divendres de TV3 o les negociacions
amb l'empresa Novalia Sinergie.
• En el punt de precs i preguntes, des
dels grups municipals de l'oposició es
plantegen diferents qüestions, com el
projecte del camí escolar; el nou model
de recollida de residus; l'estat de l'edifici
del Molí de la Boixera; l'actuació de la
millora de l'accés al barri de can Ribalta;
l'empresa Novalia Sinergie o actualitzar
la redacció de les Ordenances Fiscals.
Des de l'equip de govern es responen els
diversos temes exposats.
* La Comissió Informativa d'aquest Ple
es va fer el dia 19 de gener.

Una trentena de poblatans donen sang
Una trentena de poblatans i poblatanes
van anar, el dilluns 13 de febrer a la tarda, a donar sang. La donació, organitzada pel Banc de Sang i Teixits, es va fer al
consultori municipal. De les trenta per-

sones, vint-i-sis van poder donar sang i
quatre no, per diversos motius. Del total
de donants, quatre ho van fer per primera vegada.
El proper acapte és previst per al mes

de setembre. Per ser donant de sang cal
tenir 18 anys o més i pesar 50 quilos o
més. Per fer la donació no cal estar en
dejú. Per a més informació, es pot trucar
al telèfon 061 CatSalut Respon.

CALENDARI FISCAL 2017
DATES DE PAGAMENT

CONCEPTE

01/03/2016 a 03/05/2017

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

01/06/2017

Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats – 1a fracció)

02/05/2017 a 04/07/2017

Impost sobre Béns Immobles Urbans (no domiciliats)
Taxa pel Servei de Clavegueram

02/11/2017

Impost sobre Béns Immobles Urbans (domiciliats – 2a fracció)

01/09/2017 a 02/11/2017

Impost sobre Béns Immobles Rústics
Impost sobre Béns Immobles Rústics construïts

01/09/2017 a 03/11/2017

Taxa per a la Gestió de Residus Domèstics
Taxa per a la Gestió de Residus Comercials
Taxa per al servei del cementiri municipal
Taxa per a l'entrada vehicles-guals

15/09/2017 a 15/11/2017
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Impost sobre Activitats Econòmiques

La delegada territorial del Govern de
la Generalitat a la Catalunya Central,
Laura Vilagrà, va visitar, el dimarts 28
de febrer al migdia, el nostre municipi.
Vilagrà va ser rebuda a l'Ajuntament
per l'alcalde, Santi Broch, i regidors de
l'equip de govern.
Aquesta trobada formava part de les
visites que la nova delegada està fent
per diferents ajuntaments de la comarca per entrevistar-se amb els alcaldes
i conèixer de primera mà els projectes i
les necessitats de cada localitat. En la
reunió amb l'alcalde i regidors de l'equip
de govern, Santi Broch li va exposar alguns dels projectes en què s'està treballant, com la connexió entre els dos
aparcaments públics de Sant Galderic
i de la Mare de Déu de la Llet, la urbanització del carrer de Josep Jové o el
projecte del Parc Fluvial de l'Anoia.
A més d'aquestes actuacions, el
màxim representant del Consistori
va fer especial incidència en el projecte de construcció d'una rotonda a l'entrada del polígon dels Plans
d'Arau, en l'encreuament amb la
C-244. Santi Broch va comentar la
importància de poder tirar endavant

Recull de Notícies

Visita de la delegada territorial del Govern
a la Catalunya Central

Signatura del Llibre d'Honor per part de la delegada territorial del Govern

aquesta obra, ja que és un "punt on
s'han produït alguns accidents i és
perillós". La Generalitat ja va fer una
primera proposta però el cost és molt
elevat, segons va explicar l'alcalde. La
delegada va afirmar que farà gestions
per saber com està el tema.
Una altra qüestió que es va tractar en
la trobada va ser la comunicació amb
tren. L'alcalde va comentar que aquest
mitjà de transport encara triga molt
temps a arribar a Barcelona, tot i que
s'han fet algunes millores, i també va
mostrar el seu desacord amb la zonificació, ja que per anar de la Pobla a

Igualada són dues zones i costa 3 euros cada viatge. Santi Broch va dir que
alguns poblatans s'havien queixat i
que s'havien fet arribat les seves queixes a Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.
Laura Vilagrà va comentar que ja coneixia la problemàtica per altres municipis i que intentaria fer algunes
gestions per si es podia trobar alguna
solució, sobretot en el tema de la zonificació. Després de l'entrevista, la
delegada territorial va signar el Llibre
d'Honor i va rebre de mans de l'alcalde
diverses publicacions sobre el poble.

L'Ajuntament ha instal·lat una parada d'autobús a l'entrada del barri del Xaró,
obra que suposa una millora per als veïns de la zona, sobretot per als estudiants
que utilitzen aquest transport públic. També s'ha recuperat una font que hi havia
al costat i s'ha col·locat una paperera. L'actuació la va portar a terme, el mes de
febrer, la brigada municipal.

La regidoria de Sanitat i el Club Nòrdic
Walking de la Catalunya Central van organitzar, els dissabtes 18 i 25 de març, el
segon taller de marxa nòrdica. El primer
es va fer el mes d'octubre i va tenir molt
bona acollida.
A la sessió del 18 de març hi va assistir
una trentena de persones. Els participants van fer l'escalfament al parc de
Sant Galderic i els dos monitors els van
explicar les tècniques per caminar amb

els bastons. A continuació, van fer una
caminada cap al camí del cargol, amb un
recorregut d'uns vuit quilòmetres.
A la sessió del 25 de març hi va participar una quinzena de persones. Els participants van fer una caminada de tretze
quilòmetres en direcció als Masets i als
Mollons. Els caminants van poder gaudir
de l'entorn natural emblanquinat per la
neu que havia caigut durant la nit. Els monitors van ser Isidre Tort i Carles Redon.
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El 21 d'abril es tanca el termini de presentació de
sol·licitud de subvencions de les entitats locals
El divendres 21 d'abril es tanca el termini de presentació de sol·licitud de
subvencions de les entitats locals per
al 2017. La convocatòria es va aprovar en el Ple ordinari del dijous 26 de
gener, amb els vots a favor de tots
els grups municipals: CiU, Participa!,
Junts per la Pobla i ERC.
Enguany la petició d'aquestes ajudes
econòmiques inclou una sèrie de novetats, que es van explicar en una reunió
informativa que es va fer el 8 de febrer.
La informació detallada per a la presentació d'aquestes sol·licituds, que
s'han de fer a les oficines municipals,
es pot trobar al web de l'Ajuntament a
l'apartat d'Ajuntament-Seu electrònica / informació oficial / ordenances i
reglaments generals.
A més d'aquest tema, en el ple de gener
es va aprovar la modificació de la periodicitat de les sessions ordinàries, que es
faran cada tres mesos, d'acord amb la
llei vigent, el segon dimecres, no festiu,

Un dels moments del Ple ordinari del mes de gener

a les 7 de la tarda. El punt es va aprovar
amb els vots a favor de CiU i en contra de
Participa!, Junts per la Pobla i ERC.
Quant a les mocions, per part d'ERC se'n
van presentar diverses. Una, que es va
aprovar per unanimitat amb alguns matisos, va ser a favor d'obrir un debat sobre el futur de la gestió de l'aigua. Des de
Junts per la Pobla es va presentar una
moció sobre ajuda al desenvolupament,

que es va aprovar per unanimitat.
I per part de Participa! també es van
presentar diverses mocions. Una era
sobre la promoció de l'energia cent per
cent renovable i la lluita contra la pobresa energètica. Després de parlar-ne, es
va decidir deixar el text sobre la taula.
En aquesta sessió va prendre possessió el nou secretari de la Corporació,
Pedro Vizuete.

Cessió de fotografies de la fàbrica de cal Patera a
l'Arxiu Fotogràfic Municipal
L'Arxiu Fotogràfic Municipal (AFM) ha
rebut la donació de vuit fotografies de
l'antiga fàbrica de cal Patera, quan era
colònia tèxtil de la família Font Gras. Les
imatges daten d'entre els anys 1925 i

1935 i s'incorporen al fons fotogràfic, que
compta amb més de 18.000 instantànies.
La cessió s'ha fet a través del Museu Arxiu
de Vilassar de Dalt, que té un paper molt
important en la preservació del fons de la

Una de les imatges cedides en què es veuen els telers de la fàbrica de cal Patera
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família Font Gras, propietària de diferents
indústries tèxtils repartides per tot Catalunya. Les fotografies eren propietat de la
família Sopeña Font-Gras.
La indústria de cal Patera estava situada
al terme de la Torre de Claramunt, al costat
de la fàbrica de cal Tort de la Pobla de Claramunt, i hi van treballar molts poblatans
i poblatanes. Primer va ser una fàbrica
tèxtil, que al finalitzar la Guerra Civil es va
cremar i que després es va reconvertir en
una indústria paperera.
Les imatges són d'una gran qualitat. N'hi
ha dels telers i de l'exterior de l'edifici.
Juntament amb les fotografies hi ha
unes postals i un petit llibret que recull
l'activitat que es feia.

La jove investigadora poblatana Vanesa
Fernández Majada, doctora en Biomedicina per la Universitat de Barcelona, va
oferir, el divendres 10 de març al vespre, una interessant xerrada amb el títol
"Dones i ciència". L'activitat estava inclosa dins de la programació dels actes
per commemorar el Dia Internacional de
les Dones, coordinats per la regidoria de
Benestar Social de l'Ajuntament.
A la xerrada, que va tenir lloc a l'Ateneu,
hi van assistir una norantena de persones. Durant l'entrevista, Vanesa Fernández, que, actualment, resideix a Barcelona i que va néixer i va passar els seus
primers anys d'infància i d'adolescència
a la Pobla de Claramunt, va anar desgranant diferents temes de la seva carrera
professional i de la seva feina.
Actualment, la jove investigadora forma
part de l'equip de l'Institut de Bioenginyeria de Barcelona, on està treballant
en un projecte per reproduir un intestí i
poder-lo estudiar, sense haver de tractar directament amb els pacients. Lligat
amb aquesta qüestió, es va referir a la
investigació que va realitzar sobre els
càncers de colon i de pell i, en aquest
sentit, va esmentar que havia descobert
una proteïna que incidia en el desenvolupament d'aquesta malaltia.
Vanesa Fernández també va voler fer
una especial incidència en què la qualitat
de la investigació al nostre país és molt
bona i que hi ha grans professionals. La
poblatana va lloar iniciatives solidàries
com les de La Marató de TV3, que suposen una font important de finançament
per als projectes d'investigació.
La jove investigadora va tancar la xerrada parlant del paper de la dona en el món
de la investigació. Va explicar que no hi

Recull de Notícies

Interessant xerrada de la investigadora poblatana
Vanesa Fernández amb motiu del Dia de la Dona

La xerrada i el sopar es van fer al local de l'Ateneu

ha diferències entre dones i homes en
aquest camp, tot i que els alts càrrecs,
normalment, són homes. La poblatana
també va dir que, actualment, la seva
carrera professional li suposa una gran
dedicació i que el temps lliure que té el
destina a estar amb els seus pares, la
família més propera i els amics. Respecte la celebració del Dia Internacional
de les Dones, el 8 de març, Vanesa Fernández va opinar que està bé que hi hagi
aquesta commemoració però que el dia
de la dona és cada dia.
Després de la xerrada, els assistents li
van poder plantejar diverses preguntes. Tot seguit, es va llegir el manifest
redactat per la Diputació de Barcelona
amb motiu del Dia Internacional de les
Dones i que portava per títol "Superem
les desigualtats".
Finalment, la regidora de Benestar Social, Carme Vallès, va agrair la presència
del públic i de Vanesa Fernández, a qui
va lliurar un cub de vidre de la masia de
can Galan com a agraïment. La jornada
es va tancar amb un sopar, al qual hi van
assistir una seixantena de dones. L'àpat
el va servir el bar-restaurant El Cau de
l'Ais. Després, les assistents van poder
ballar. L'acte es va acabar cap a la 1 de

la matinada. La vetllada va ser, un any
més, tot un èxit.
Altres propostes per al
Dia Internacional de les Dones
A més de la xerrada i el sopar, al nostre
municipi es van organitzar altres propostes per commemorar el 8 de març. El
dijous 9 de març a la tarda a la biblioteca municipal mossèn Cinto Verdaguer,
una trentena de persones van assistir a
una sessió de contes per a la igualtat de
gènere. Els relats, sota el títol "Que ve el
llop!", van anar a càrrec de Mònica Torra.
L'activitat es va organitzar, conjuntament,
des de la Mancomunitat Intermunicipal de
la Conca d'Òdena i l'Ajuntament.
Des de la regidoria de Joventut, a través
del Cau Jove, una desena de nois i noies
van participar en un taller per elaborar
llaços liles, que es va fer de l'1 al 8 de
març a l'espai juvenil. En van confeccionar uns 150, que el dimecres 8 de març
es van repartir per diferents equipaments, com l'escola, l'institut de Vallbona, l'Ateneu o l'Espai Municipal de la
Gent Gran, i pel centre del poble. Des de
l'any 2009 l'Ajuntament organitza diferents propostes per commemorar el Dia
Internacional de les Dones.

L'Ajuntament va arranjar el cautxú del pas del parc infantil de
Sant Galderic que estava malmès. L'actuació la va realitzar, el
mes de març, el Taller Àuria.
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Carnaval per a totes les edats

son, i uns presoners. Els obsequis, cedits per l'entitat organitzadora, van ser
un pernil per als primers i unes paneres
per als segons i els tercers. L'activitat va
comptar amb el suport de l'Ajuntament.
La nit del divendres 24 al dissabte 25
de febrer, l'Ateneu Gumersind Bisbal
es va omplir de disfresses: vestits de
xarleston, metges, pallassos, Super
Mario Bros, papallones, guerrers, cavallers, entre d'altres. Els guanyadors
van ser el grup Vamos de parto. La festa
va comptar amb la música del DJ Àlex.
L'activitat la va organitzar l'entitat Barrufet Roig i va comptar amb el suport
de l'Ajuntament.
El dissabte a la tarda des de la plaça dels
Països Catalans, va sortir la rua de carnaval que va recórrer diversos carrers
del poble. El recorregut va estar amenitzat pel grup de batukada Sound DCK,

que, un any més, van demostrar que
porten la música i el ritme al cos. Vestits
d'antics aviadors van animar tothom,
petits i grans, a ballar i no quedar-se
quiets ni un moment.
Egipcis, pirates, princeses, cavallers,
pallassos, Pokemons, hippies són algunes de les disfresses que van desfilar
fins a l'Ateneu. En aquest local, després
de l'actuació del grup de batukada, hi va
haver una pluja de confeti i de globus gegants, un dels moments més esperats de
la festa. Es van tirar 100 quilos de paperets i una vintena de globus. Tot seguit,
els nens i nenes que anaven disfressats
van poder berenar. La festa, organitzada
per la regidoria de Cultura, va estar amenitzada per la música del DJ Àlex.
Durant la setmana, els alumnes de
l'escola van participar en diverses activitats, com anar vestits amb les consignes
que els anava donant el Rei Carnestoltes
o celebrar el Dijous Llarder amb sortides
pel municipi. El divendres a la tarda, els
nens i les nenes disfressats van gaudir
d'un espectacle de màgia i malabars a
càrrec de la companyia La Broma.
El divendres al matí, els infants de
l'escola bressol es van disfressar de ninots de neu i van participar en una festa.
També van rebre la visita del Rei Carnestoltes i el Dijous Gras la quitxalla va esmorzar pa amb tomàquet i botifarra.

Una cinquantena de poblatans i poblatanes van participar, el divendres 17 de març
a la tarda al Teatre Jardí, al bingo especial
de primavera, organitzat per l'Associació
per a l'Oci de la Gent Gran. L'activitat va
comptar amb el suport de l'Ajuntament.
Es van cantar cinc bingos i els guanyadors
van ser: Antoni Escudé, que va aconseguir
el primer i el segon; José Herrera, el tercer,

i Mari Galve,que se'n va endur el quart
i el cinquè. Els quatre primers eren
unes cistelles i el cinquè, un pernil. Els
obsequis els va cedir l'entitat organitzadora. A més de jugar al bingo, els assistents van poder berenar. El proper
bingo especial serà el divendres 2 de
juny, en el marc de la Setmana de la
Gent Gran.

S'ha instal·lat un desfibril·lador a la
zona esportiva del camp de futbol del
Pas Blau. Aquest aparell el va rebre el
club com a obsequi per haver estat distingit com a equip més esportiu de la

categoria amateur de l'Anoia de la
temporada 2015-2016.
L'Ajuntament té previst instal·lar
més desfibril·ladors en altres punts
del municipi.

Rua amenitzada pels ritmes del grup de batukada Sound DCK

El nostre municipi va viure, des del 19
i fins al 25 de febrer, el carnestoltes.
Durant aquests dies, hi va haver festes
per a totes les edats, des dels més petits, passant per als joves i els grans. A
l'escola Maria Borés i a la Llar d'Infants
Sol Solet es van fer diverses activitats
relacionades amb aquesta celebració.
L'Associació per a l'Oci de la Gent Gran va
organitzar, el diumenge 19 de febrer a
l'Ateneu, un ball amb el músic Bartomeu.
A la festa hi van assistir un centenar de
persones i hi havia disfresses per triar
i remenar: hawaians, hippies, pintors,
geishes, entre moltes d'altres.
A la mitja part del ball, es van lliurar els
premis per a les tres millors disfresses,
que van votar els assistents que no anaven disfressats. Els guanyadors van ser:
un grup de marietes i abelles, la Pippi
Calzaslargas i el seu mono, el Sr. Nils-
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Unes quatre-centes fotografies van omplir,
del 12 al 26 de març, les parets de la Sala
Municipal d'Exposicions. Eren imatges que
formen part del fons de l'Arxiu Fotogràfic
Municipal (AFM), que actualment compta
amb unes 18.400 instantànies. La mostra
la va inaugurar l'alcalde, Santi Broch.
Aquesta exposició és una cita anual consolidada en el calendari de col·leccions
que acull l'espai cultural. Les fotografies
estaven repartides en dotze plafons.
Dos d'aquests panells recollien imatges
d'anys enrere i dos més, de fa trenta anys.
La resta, vuit, eren el testimoni fotogràfic
dels esdeveniments que van tenir lloc al
municipi durant el 2016.
Al llarg d'aquest recorregut històric, el visitant podia trobar imatges molt curioses,
com la processó dels Armats, una vista aèria del Castell de Claramunt amb merlets, la
cantada de caramelles, el descarrilament
del tren o l'incendi d'una fàbrica. Enguany,

Recull de Notícies

Viatge fotogràfic a la història del nostre poble

L'alcalde, Santi Broch, va inaugurar la col·lecció fotogràfica

entre les fotografies antigues, hi havia
una petita joia: una col·lecció d'imatges de
l'antiga fàbrica del cal Patera, quan era colònia tèxtil de la família Font-Gras, cedides
per la família Sopeña Font-Gras a través
del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.
Pel que fa a les imatges més recents,
als plafons es recollien fotografies de les
diverses activitats que han tingut lloc al
municipi o en què han participat poblatans, com la celebració dels 25 anys de la

Llar d'Infants Municipal Sol Solet, la festivitat de Reis, la Setmana de la Gent Gran,
de la Joventut, la revetlla de Sant Joan
o la mobilització de l'Onze de Setembre.
La mostra la va organitzar la regidoria de
Cultura de l'Ajuntament.
L'AFM està situat a la masia de can Galan
i en té cura, de manera desinteressada, el
poblatà Andreu Miquel. L'horari d'obertura
de l'arxiu és els dimecres, de les 6 de la
tarda a les 8 del vespre.

El Cau Jove compleix dotze anys
L'equipament juvenil del Cau Jove ha
complert dotze anys. Va ser el 19 de
març de 2005 quan aquest local va
obrir les portes per primera vegada.
Per celebrar aquest aniversari, el dissabte 18 de març a la tarda, des de la
regidoria de Joventut es van organitzar
diverses activitats.
Un grup de joves van plantar, al parc de
Sant Galderic, un arbre, que van escollir
que fos un ametller. També van enterrar
una càpsula del temps, amb missatges
i fotografies que van anar recopilant
durant la setmana. La celebració es va
acabar amb un pica-pica per a tots els
assistents i un patís d'aniversari.
A més d'aquesta activitat, des del Cau
Jove s'organitzen des del mes de febrer, dins de la programació d'hivernprimavera, diverses propostes, com
tallers de diferents matèries, sessions
de cinema o xerrades. El dijous 16 i el
divendres 17 de març, una desena de
joves, de 12 i 13 anys, van participar en
un taller de lletres gegants de Scrap-

booking, en què els participants van fer
treballar la creativitat i la imaginació i
s'ho van passar d'allò més bé.
El divendres 24 de febrer es va fer un
taller de maquillatge de fantasia, que
va anar a càrrec de la poblatana Maria
Sánchez i en què hi van assistir set joves. I el dijous 23 de febrer gairebé una
vintena de nois i noies van poder fer
creps en el transcurs del taller de cuina
francesa. En van fer de xocolata, melmelada, pernil dolç i formatge.
Des del Cau Jove també s'està treballant en el projecte de dissenyar un
espai Chill Out, que es fa els dimecres
i els divendres a la tarda. Els joves que
participen en aquesta iniciativa ara
estan polint i pintant uns palets de color blanc, després faran el muntatge
del lloc i, finalment, el decoraran amb
coixins i altres elements. Pel que fa
a les xerrades, el dijous 16 de febrer
se'n va fer una sobre diversitat sexual,
que va anar a càrrec de membres de
l'associació Dones amb Empenta i a la

Responsables del Cau Jove i grup de nois i
noies que van plantar l'arbre

qual van assistir una desena de joves.
A més de totes aquestes propostes,
fins al juny, es portaran a terme altres
activitats per al jovent, com tallers de
cuina cubana o xinesa; excursions al
Tibidabo o a la gimcana d'humor amarillo
a Sitges; sessions de cinema, el segon i el
quart dissabte de cada mes; un taller de
bellesa per aprendre a pintar les ungles o
un campionat de Fifa 17 Play 4. Des del
Cau Jove també s'ofereix el servei del
Punt d'Informació en què el jovent pot
rebre assessorament acadèmic, entre
d'altres temes.
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El reportatge
Una de les parades del mercat de productes artesanals

El nucli antic s'omple de gom a
gom per la Fira de la Candelera
El mercat va acollir una
quarantena de parades i
demostracions d'antics oficis
El mercat de productes artesanals de la Fira de la Candelera
va omplir, el diumenge 5 de febrer al matí, els carrers del nostre municipi d'un gran nombre de gent, procedents d'arreu de
Catalunya. Enguany l'afluència de públic va ser molt nombrosa. Aquest fet es va deure, en part, gràcies a la difusió que es
va fer des del programa "Divendres" de TV3 i a la publicitat en
mitjans de comunicació comarcals i nacionals.
Com en altres edicions, l'activitat, organitzada per la regidoria
de Cultura i l'empresa Mapamundi Produccions, va ser tot un
èxit. El nucli antic, des del carrer Major passant per la plaça
de l'Església i la plaça de la Vila, es va omplir de parades amb
productes artesanals i demostració d'antics oficis.
Els visitants van poder trobar, en una quarantena de parades,
formatges, embotits, olives, bijuteria, llaminadures, objectes de terrissa, cervesa artesanal, entre molta altra oferta. A
l'entrada del mercat, a la Font de la Petxina, com altres anys,
es podien comprar bunyols, que enguany van ser tot un èxit.
Durant tot el matí, en aquesta parada hi va haver llargues
cues. El forner va fer uns 50 quilos de bunyols.
La plaça de la Vila estava decorada amb diferents herbes, que
penjaven d'uns fils. En aquest espai hi havia una noia que mostrava l'elaboració d'oli essencial de romaní i d'altres espècies
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amb fassina. També es podia beure una infusió de poniol, que
es repartia gratuïtament. Des de l'organització es calcula que
es van repartir unes 1.500 infusions.
En aquesta mateixa plaça hi havia una Vella Candelera que,
al voltant d'una foguera, explicava l'origen de la festa i antigues històries. També obsequiava els visitants amb un ramet
de romaní i als nens i nenes els donava un tiquet per participar en un taller d'elaboració d'espelmes amb cera freda, que
es trobava a la plaça de l'Església. En aquesta activitat hi van
participar entre 150 i 200 infants. En aquesta parada també
hi havia una exposició d'estris d'apicultor, abelles vives i diferents tipus de mel.
Al costat de la Vella Candelera, hi havia un noi que elaborava
espelmes amb canya de riu i per immersió. I a prop de l'antic
safareig, hi havia una exposició de l'antiga activitat de rentar
i elaborar lleixiu, recordant com, antigament, al voltant de la
Candelera, es feia la bugada anual a les cases.
Paral·lelament al mercat artesanal, a la plaça de l'Ajuntament,
hi havia inflables per a la quitxalla i l'Associació per a l'Oci de la
Gent Gran va organitzar una ballada de sardanes. També es va
poder veure una actuació dels Falcons de Capellades, que van
obrir la temporada.
Altres activitats de la festivitat local
Amb motiu de la festivitat de la Candelera, el nostre poble va
acollir diverses propostes. El dijous 2 de febrer, festa local, a
l'església es va oficiar una missa solemne, acompanyada per
les veus de la Schola Cantorum d'Igualada, en honor a la patrona, la Mare de Déu de la Llet. Abans de començar la cele-

El reportatge
Inauguració de la mostra col·lectiva de pintors i pintores locals

bració, es va fer la benedicció de candeles. Un cop acabada la
missa, la formació coral igualadina va oferir una cantada.
A continuació, a la Sala Municipal d'Exposicions, l'alcalde, Santi Broch, va inaugurar la mostra col·lectiva de pintors i pintores
poblatans, que es va poder visitar fins al 19 de febrer. Enguany
l'exposició, tal i com va recordar l'alcalde, tenia un significat
especial ja que es va dedicar a la Pepita Vilamajó, una de les
pintores que la va impulsar i que ja no és entre nosaltres. A
la col·lecció pictòrica es van poder veure alguns quadres
d'aquesta artista i de vuit més que eren: Irene Cervelló, Pepita

La Pobla de Claramunt,
al programa
"Divendres" de TV3
Del 30 de gener al 2 de febrer, la Pobla de Claramunt va ser
protagonista del programa "Divendres" de TV3, presentat
per Helena Garcia Melero i Espartac Peran. El magazín televisiu ens va visitar amb motiu de la Fira de la Candelera i
va donar a conèixer diversos aspectes del municipi i de la
nostra gent.
Les emissions es van fer des de la plaça de l'Ajuntament. El
primer dia, el dilluns 30 de gener, es va centrar a tractar diferents temes característics del poble, com el Castell de Claramunt, la llegenda de Sant Procopi o la Copa Nadal de Natació.
L'Espartanc Peran va entrevistar els poblatans Marta Bartrolí
i Isidre Surroca, que es van referir a la imatge de la Mare de
Déu de la Llet i a la fortalesa, entre d'altres aspectes.
El presentador, acompanyat del periodista Oriol Soler, va
parlar amb el Josep Tolosa i el seu fill Marc i amb el Dan
Bernabeu sobre la Copa Nadal de Natació. També es va entrevistar a dues de les iaies centenàries del poble, la Rosa
Valls i la Maria Manubens, i es va emetre l'espai "La Pobla
amb ulls de nen", en què alguns nens i nenes de l'escola
Maria Borés van explicar diversos temes de la localitat.
El dimarts 31 de gener, el programa va donar a conèixer
el mercat artesanal de la Fira de la Candelera. Aquest dia
es va comptar amb la presència de la prestigiosa cuinera

Soteras, Xus Luna, Pasqual Gomicia, Miquel Bou, Misael Jiménez, Juan Humberto Henríquez i Francesc Surroca.
El dijous a la tarda, el Teatre Jardí es va omplir de nens i
nenes i de pares que van passar una estona divertida amb
l'espectacle "La maleta màgica". A més d'aquestes propostes, el dissabte 4 de febrer al vespre a l'Ateneu, una quarantena de persones van assistir al monòleg que va oferir David
Sas amb el títol "Indepaciència". L'espectacle el va organitzar
l'empresa Management i Produccions amb la col·laboració de
l'Ajuntament.

Artistes i artesans locals, amb Espartanc Peran i Pilarín Bayés

Carme Ruscalleda, que va parlar sobre el romaní, el poniol
i els bunyols, que van elaborar des del Forn de la Pobla.
També hi va intervenir el conegut home del temps de TV3,
Dani Ramírez, que va fer una adaptació del dia de la Marmota Phil dels Estats Units, que prediu la fi de l'hivern, amb
una conilleta que es deia Jana.
Per tractar sobre la Fira de la Candelera, l'Espartac Peran
va conversar amb el Lluís Pedraza, de l'empresa Mapamundi Produccions. La plaça de l'Ajuntament es va convertir en una recreació de la demostració d'antics oficis
que es va poder veure el dia del mercat artesanal. També
hi havia la Vella Candelera que, al voltant d'una foguera, va
relatar diverses històries a un grup de nens i nenes.
El dimecres 1 de febrer, en companyia de la coneguda dibuixant Pilarín Bayés, es van donar a conèixer diversos artistes i artesans locals. En aquest sentit, es va parlar de
l'escultor Manel Vidal; el músic Eduard Casals; els ebenistes
Josep Sabaté i Josep Bartrolí; el tallista Enric Argelich i les
pintores i pintors Rosa Romeu, Pasqual Gomicia i Pilar Gil. I el
darrer dia, el dijous 2 de febrer, es va emetre l'espai "Paraules
en ruta" amb el Màrius Serra, que va tractar sobre com es
parla al municipi, les paraules i les expressions que utilitza
la gent del poble.
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Trobada de l'alcalde i regidors amb els
estudiants de sisè de l'escola Maria Borés

Alcalde, regidors, professors i alumnes, a la Sala de Plens de l'Ajuntament

Els alumnes de sisè de l'escola Maria
Borés van mantenir, el divendres 10 de
març a la Sala de Plens de l'Ajuntament,
una trobada amb l'alcalde, Santi Broch,
i amb regidors del Consistori. L'activitat
forma part d'un projecte de matemàtiques, "Petits grans polítics", en què estan treballant els estudiants.
Per part de l'Ajuntament, a la trobada hi van
assistir l'alcalde; la regidora M. Pau Castaño, de Participa#volemunapoblamillor;
el regidor Frederic Marí, de Junts per la
Pobla, i el regidor Albert Duran, d'ERC.
Els representants polítics van explicar

als alumes diferents aspectes de la vida
municipal i després els van poder fer diverses preguntes.
A continuació, els estudiants van exposar
els seus plantejaments. Dins del projecte
en què estan treballant, han creat quatre
partits polítics: el blau, el groc, el verd i el
vermell. Cada grup va poder explicar les
seves propostes per millorar el dia a dia a
l'escola i per al municipi.
Aquests programes electorals, els alumnes de sisè els han hagut de defensar
davant d'altres classes i han fet unes
eleccions internes al centre per tal que

els estudiants de primària els votessin.
De les dades i els resultats obtinguts
s'han elaborat diferents gràfiques i estadístiques que permeten veure el cens, la
participació, les preferències i els gustos
dels alumnes. També s'han elaborat unes
simulacions de pactes entre les diferents
formacions.
A més de la visita a l'Ajuntament, el dijous 23 de març els nois i les noies van
fer una sortida al Parlament de Catalunya. Durant la jornada, els alumnes
van poder fer una visita als espais on
treballen els diputats i les diputades i
van participar en un taller d'eleccions
parlamentàries, en què van escollir el
president del Govern i el del Parlament.
D'aquesta manera, van poder entendre
una mica millor com funciona la política del nostre país. Es van trobar amb
diversos polítics, com el vicepresident
del Govern, Oriol Junqueras, o la diputada Irene Rigau, que havia estat consellera de Benestar Social i Família,
amb qui es van fer una fotografia.

Els alumnes de cicle mitjà i superior del col·legi
visiten la Sala Municipal d'Exposicions
Els alumes de cicle mitjà i superior del
col·legi Maria Borés van visitar, el dijous
23 de febrer, coincidint amb Dijous Llarder, la Sala Municipal d'Exposicions. Els
nens i nenes van poder veure els quadres d'un grup de pintors i pintores locals, una mostra que es va inaugurar el
2 de febrer per la Fira de la Candelera.
Alguns dels artistes que exposaven les
seves obres van explicar als estudiants
les diferents tècniques utilitzades, com
l'oli, l'aquarel·la o les ceres. Els alumnes
de tercer i quart van poder practicar
algunes de les tècniques i endur-se el
dibuix que havien fet a casa. Els nois i
noies de cinquè i sisè van poder fer diverses preguntes als artistes, que els
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Artistes i un grup d'alumnes durant la visita a la Sala Municipal

van explicar com havien fet algunes de
les seves creacions.
La col·lecció pictòrica recollia quadres
de nou pintors i pintores: Pepita Vilamajó, Irene Cervelló, Pepita Soteras,
Xus Luna, Pasqual Gomicia, Miquel Bou,

Misael Jiménez, Juan Humberto Henríquez i Francesc Surroca. Va ser una
jornada molt interessant en què els
alumnes van poder conèixer millor i de
primera mà les obres d'alguns artistes
poblatans.

La quarta edició del Cros Escolar i Cursa
Popular, que va tenir lloc el diumenge 5
de març al matí, va aplegar 220 corredores i corredors. L'activitat esportiva
la va organitzar l'Associació de Mares i
Pares d'Alumnes (AMPA) de l'escola Maria Borés, el centre i el Consell Esportiu
de l'Anoia.
Dels més de 200 participants, 108 eren
de l'escola Maria Borés i la resta d'altres
centres de la comarca de l'Anoia. El cros
i la cursa van comptar amb el suport de
l'Ajuntament i de més d'una trentena
d'establiments i empreses locals.
Les curses van començar a partir de les

Recull de Notícies

La quarta edició del Cros Escolar i Cursa Popular
aplega 220 corredors

Lliurament de medalles a guanyadors del quart Cros Escolar

10 del matí. Al final es va fer el lliurament
de medalles, que va anar a càrrec de
l'alcalde, Santi Broch; el regidor d'Esports,
Juan Carlos Pérez; la directora de l'escola,
Marta Royo, i la presidenta de l'AMPA, Sònia Arjona. També es va fer un sorteig de
diversos regals.

Hi havia vuit categories, des de P3 fins a
cadet. Podeu consultar la classificació
des de cadet fins a prebenjamí al web de
l'Ajuntament: http://www.lapobladeclaramunt.cat/actualitat/noticies/la-quartaedicio-del-cros-escolar-i-cursa-popularaplega-220-corredors-100.html.

L'equip + 18 del CT la Pobla, amb possibilitats de pujar de categoria
L'equip + 18 del CT la Pobla, que juga a
la tercera Lliga Catalana-Campionat de
Catalunya per Equips per Comarques, té
moltes possibilitats de pujar de categoria.
A final de març, els tennistes poblatans se
situaven en el segon lloc de la classificació
i havien aconseguit sumar 24 punts.
La lliga va començar a l'octubre i finalitzarà aquest mes d'abril. Dels onze partits
disputats fins ara per l'equip + 18, n'ha
guanyat vuit i només ha sortit derrotat
en tres ocasions. Pel que fa a la resta
d'equips que juguen en aquesta lliga, els +
40 es trobaven en el sisè lloc de la taula,
amb 13 punts, i els + 50 estaven empatats entre la cinquena i la sisena posició,

amb 15 punts. Un cop finalitzi la lliga, es
disputarà la Copa de Catalunya, en què hi
participen els quatre primers classificats
de cada categoria i juguen amb equips
d'arreu del país.
Després de Setmana Santa, l'entitat esportiva iniciarà els Campionats Socials
Individual Masculí i Femení i també els de
dobles. Els tennistes interessats a participar en aquestes competicions ja es
poden anar a inscriure al club. L'entitat
també està treballant en el disseny d'un
nou web.
Pel que fa a l'Escola de Tennis, l'equip aleví
masculí està jugant a la Lliga de Terrassa i
se situaven en el setè lloc de la taula, amb

Alguns dels jugadors de l'equip aleví de
l'Escola de Tennis

10 punts i dues eliminatòries menys. Els
nens que integren aquest equip són: Tanis
Moreno, Joel Medina, Pol Andrés, Arnau
Soler, Oriol Ferrús, Ivan Soteras, Nil Soteras, Pau Díez, Arnau Pàmies i Aleix Jové.

Els amateurs del CF la Pobla, al capdamunt de la classificació de
quarta catalana
L'equip amateur del CF la Pobla se situava, el primer cap de setmana d'abril,
en el segon lloc de la classificació de
quarta catalana, amb 58 punts. Pel que
fa a la resta d'equips, els juvenils es
trobaven en l'onzena posició, amb 20
punts, i els alevins, en la dotzena, amb
10 punts.
En la vint-i-cinquena jornada de lliga, els

amateurs havien obtingut la victòria en
divuit enfrontaments, havien caigut derrotats en tres ocasions i havien aconseguit quatre empats. La classificació
l'encapçalava el San Mauro B, amb 67
punts, i, si la situació continua com fins
ara, els futbolistes poblatans tenen la
possibilitat de jugar la promoció d'ascens
a tercera catalana.

Quant a l'equip juvenil, que juga a la segona divisió, en la vint-i-dosena jornada, havia aconseguit guanyar sis partits, empatar-ne dos i perdre'n tretze. La competició
l'encapçalava el San Mauro A. Pel que fa
als alevins, inclosos dins de la tercera divisió, havien guanyat tres partits, empatat
un i perdut divuit. L'Anoia A era el primer
classificat de la lliga.
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El món de les entitats

Neix l'Agrupació Fotogràfica de la Pobla de Claramunt

Acte de presentació de la nova entitat

Podem llegir

La Sala Celler de la masia de can Galan
va acollir, el diumenge 26 de març al migdia, la presentació pública de l'Agrupació
Fotogràfica de la Pobla de Claramunt.
Aquest espai és la seu de la nova entitat
creada recentment al nostre municipi. A
l'acte, que va comptar amb el suport de
l'Ajuntament, hi van assistir una setantena de persones.
La presentació va comptar amb la intervenció de la presidenta de l'agrupació,
Neus Aguilera, que va agrair l'assistència
dels presents. Aguilera va assegurar que

l'entitat neix amb molta il·lusió i empenta
per tirar endavant propostes que promocionin el món de la fotografia.
L'alcalde, Santi Broch, va dir que al poble
hi ha molta gent aficionada a fer fotos i
que d'aquí ha nascut la idea de la creació
d'aquesta entitat. També es va referir al
fet que la seu sigui a la masia de can Galan, equipament que té un significat especial ja que s'hi ubica l'Arxiu Fotogràfic
Municipal. D'aquesta manera, segons va
comentar l'alcalde, es donarà una nova
funcionalitat a aquest equipament, que ja
acull altres serveis.
El president de la Federació Catalana
de Fotografia, José A. Andrés, va mostrar la seva satisfacció per al naixement
d'aquesta nova entitat i va expressar els
millors desitjos per als seus membres per
tirar endavant. També va ressaltar el suport de l'Ajuntament en l'adequació de
l'espai que acull l'agrupació.

Títol:

Curs de feminisme per microones

Autora:

Natza Farré

Editorial: Ara Llibres, 2016
Pàgines: 176 pàgines
Natza Farré (Barcelona, 1972) és periodista. Col·laboradora a
RAC1, al programa "La competència", i en diferents espais de televisió i de premsa catalana. Ha aconseguit que una obra sobre
feminisme s'hagi situat entre les més venudes durant uns mesos
i només per això ja es mereix un respecte.
Les desigualtats i els problemes que deriven del gènere es poden enfocar de moltes maneres. Natza Farré ho fa plantant cara,
de manera rotunda, amb raons i arguments, i també amb ironia i
molt sarcasme. Denuncia, sense embuts, tot el masclisme encobert que hi ha en tots els àmbits de la vida quotidiana: l'educació,
la llengua, la cultura, els mitjans de comunicació, la política, etc.
Demana fer-hi front de manera radical, amb una revolució, la feminista, perquè creu que: "(...) Les dones han de ser feministes per
naturalesa, pel simple fet de ser dones. Si no ho són, aquest llibre
les acabarà de convèncer. Només així podran canviar el món".

Biblioteca Municipal.
De dilluns a divendres, de les 5 de la tarda a les 8 del
vespre. Av. de Catalunya, 9 (Ateneu Gumersind Bisbal)
Tel. 93 808 84 45
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Precisament, a la col·laboració entre entitats i administracions es va referir el president de la Confederación Española de
Fotografía, Raimon Moreno. La presentació es va tancar amb un brindis i la inauguració de l'exposició fotogràfica social, en
què es poden veure instantànies de Neus
Aguilera, Andreu Miquel, Jaume Armenteras, Josep Ferrer i Lluís Pérez.
L'Agrupació Fotogràfica comença amb
molta embranzida. S'organitzaran diverses activitats, com concursos a Instagram, tallers, sortides, exposicions o
xerrades. La junta de l'Agrupació Fotogràfica està formada per: Neus Aguilera,
presidenta; Josep Ferrer, secretari; Lluís
Pérez, tresorer, i Andreu Miquel i Jaume
Armenteras, vocals. La reunió fundacional
de la nova entitat es va fer l'11 de febrer.
Per a més informació es pot fer a l'adreça
afpobla@gmail.com, al Facebook AF la Pobla de Claramunt o al mòbil 607 28 53 58.

Webs per saber una mica més sobre feminisme
Segons el diccionari, el feminisme és el moviment que té com a
finalitat aconseguir la igualtat política, econòmica i jurídica de la
dona en relació a l'home.
Sense l'existència del masclisme i la misogínia, la dona no hauria
sentit la necessitat de reivindicar els seus drets i la igualtat davant
els homes. Per conèixer amb més detall el moviment feminista es
poden visitar els webs següents:
- http://www.mujeresenred.net: és un dels portals feministes més
importants a internet. Hi ha molta informació i notícies d'actualitat.
També s'hi pot trobar un recorregut històric per entendre millor el
moviment, ja que explica totes les etapes: el feminisme premodern,
el modern, el neofeminisme (anys 60 i 70), el feminisme de la diferència i les últimes tendències.
- www.donesenxarxa.cat/feminisme: inicialment, s'allotjava dins
de "Mujeres en red", però ara és independent. És un web amb l'ànim
de promoure una xarxa de dones i ser punt de trobada, espai de reflexió i altaveu d'iniciatives de les dones progressistes de Catalunya.
- http://saberipractiquesfeministes.wordpress.com/capitols/
el-moviment-feminista-a-Catalunya: aquesta és una de les pàgines webs més completes sobre el feminisme a Catalunya i Espanya.
Conté un ampli repàs històric i es tracten molts temes d'actualitat
de com funciona aquest moviment aquí i al món.
Mercè López Raich
Bibliotecària de la Biblioteca Municipal

En el Ple del 26 de gener es va aprovar,
a proposta de l'equip de govern de Convergència i Unió, el canvi de periodicitat
de les sessions ordinàries, que es convocaran cada tres mesos i no cada dos,
com es feia des de l'any 2007 i que va
ser una proposta que es va fer des dels
regidors que en aquell moment representaven ERC. Com era d'esperar, la
decisió va ser criticada pels tres partits
de l'oposició, que hi van votar en contra. Ens van acusar de limitar la llibertat
d'expressió, d'intentar diluir la participació política i ciutadana i de tics autoritaris. Respectem la seva opinió, però
no la compartim.
I no la compartim, com és lògic, per diversos motius. En primer lloc, cal deixar
clar que aquesta modificació es regeix
per la legalitat vigent. El Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d'abril, pel qual s'aprova

el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que els
plens ordinaris en els ajuntaments de
municipis de fins a 5.000 habitants es
poden convocar cada tres mesos. Això
no vol dir que no es facin plens extraordinaris. Es convocaran quan faci falta i sigui
necessari.
En segon lloc, el canvi ha estat motivat
per la mala praxi que fan els grups municipals de l'oposició dels plenaris, que
duren entre quatre i cinc hores amb la
finalitat de desgastar l'equip de govern.
Precisament, en aquest mandat, i a
proposta dels partits de l'oposició, una
setmana abans de la sessió plenària
es fan Comissions Informatives per tal
d'exposar els temes que es portaran al
Ple i així agilitzar-lo. Cal dir que per llei no
és obligatori convocar aquestes comissions en un municipi de les dimensions

com el nostre, però des del govern municipal de CiU ho vam tirar endavant per facilitar i explicar la informació a l'oposició
perquè la pugui estudiar. Per tant, no
amaguem res, ni actuem de mala fe.
Som conscient que com a equip de govern estem exposats a les crítiques
perquè el que està al capdavant és el
que ha d'assumir les conseqüències de
la seva acció. Estem oberts al debat,
sempre que no falti el respecte i les
bones formes. Atenem les propostes o
problemàtiques que tinguin els poblatans i les poblatanes i no cal esperar els
plens ordinaris perquè s'escoltin les seves peticions. No volem que es creï un
clima de confrontació, sinó que unim
esforços per treballar per al bé del nostre poble, la Pobla de Claramunt.

Grups municipals

>> El canvi de periodicitat dels plens ordinaris

Grup Municipal de CiU

>> El patrimoni de la Pobla
Si visiteu el Castell de Claramunt, en el
seu exterior podreu observar un plafó
informatiu que identifica el patrimoni de
la Pobla. El plafó en sí ja costa de llegir
pel mal estat que presenta, però ens fa
adonar de dues coses: de la quantitat
de patrimoni que tenim i de la manca de
promoció i de difusió que se'n fa.
A la Pobla comptem amb edificis històrics que conformen el nostre patrimoni i que consten en l'inventari del
patrimoni arquitectònic de la Generalitat de Catalunya: el mateix Castell de
Claramunt, la Capella de la Santíssima
Trinitat, el Safareig públic, El Corral de
la Farga, La Torre del Tio Nelo, el Casino Recreatiu, la colònia Vallès, La creu
dels 18, etc, entre molts d'altres fins a
48 edificis catalogats, tots formen part
del nostre passat i per tant de la nostra història. Cal dir que en l'inventari hi

continua constant l'Antic escorxador
tot i que el govern municipal va decidir
enderrocar-lo fa anys.
A la pàgina web de l'Ajuntament, podreu trobar informació sobre els antics
molins paperers datats entre el s. XVI i
el XVIII, Molí de l'Estrassa, el Molí de la
Boixera, el Molí de ca l'Almiralló, el Molí
de Dalt de cal Coca, el Molí de Baix de cal
Coca i el Molí de cal Romeu, que bé es
mereixerien una ruta senyalitzada per
poder-los visitar, i així promoure i donar
a conèixer la importància de la indústria
paperera al nostre poble.
Fem un crit d'atenció especial al Molí
de la Boixera, que es troba en estat de
ruïna des de fa molts anys sense que
l'Ajuntament hagi requerit oficialment
als propietaris la seva protecció o actuant d'ofici si aquests no ho fan, almenys protegint la teulada per frenar

la seva degradació i evitar que s'ensorri.
Amb aquest article volem posar en valor
la importància del patrimoni i demanar a
l'ajuntament la seva protecció, promoció i difusió. Hi ha molt per fer, la història
del nostre poble està escrita a les nostres pedres, i ens agradaria poder mostrar amb orgull la frase escrita al Molí de
ca l'Almiralló: "Visitante, no deje de admirar las bellezas naturales de la Pobla
de Claramunt".

Grup Municipal de
Participa #volemunapoblamillor
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Grups municipals

>> Un any perdut
El pressupost municipal de la Pobla de
Claramunt per l'any 2016 aprovat a primers d'any tenia un muntant en números
rodons de 3,6 milions d'euros, en ell es
preveien despeses per inversions reals de
més de 850.000 euros.
Després de passat un any i per tant el
temps d'execució del pressupost, veiem
amb gran preocupació i decepció que no
s'han portat a terme ni s'han executat
els projectes previstos; un gran fracàs de
l'acció de govern d'alcalde i regidors del
grup de CiU. Repassem-ho
• Semàfors a la ctra. C-244 (avda. Catalunya) - NO S'HA EXECUTAT
• Ampliació bar piscina - NO S'HA EXECUTAT
• Eixamplament c/ Josep Jové - NO S'HA
EXECUTAT
• Urbanització pol.2 S-1 (prolongació c Tio
Nel·lo) - NO S'HA EXECUTAT

• Quota urbanística per cessions zona
verda - NO S'HA EXECUTAT
• Compra terrenys zona esportiva - NO
S'HA EXECUTAT
• Mobiliari urbà i compra informàtica
(7.000 €) - SEGURAMENT FET
Des de JUNTS PER LA POBLA ens preguntem,
¿En què s'han gastat els diners d'aquestes inversions?
¿En què s'han gastat els diners romanent
de tresoreria del 2015?
¿És que el pressupost 2016 era un pressupost virtual fet només per complir un
expedient?
Per altra banda els impostos i taxes que
paguem els ciutadans amb l'increment
que ha representat "l'error" de l'IBI, així
com els ingressos de l'Estat i la Diputació

han estat puntualment recaptats –res de
virtualEn resum, ja que l'equip de govern del
nostre Ajuntament no ha fet la feina, l'any
2016 ha estat un ANY PERDUT per la Pobla, és a dir que el que hem pagat amb els
nostres impostos no ens ha estat retornat des de la gestió municipal i així els
poblatans ens anem quedant endarrerits
respecte les prestacions que reben ciutadans dels demés municipis.
No anem bé.

Grup Municipal de
Junts per la Pobla-CP

>> Si la Candelera plora, el fred és fora. Si la Candelera
riu el fred és viu: tant si plora com si riu ERC és actiu.
A finals del mes de gener, el programa de
TV3 "Divendres" va posar el nostre poble al mapa de Catalunya. Durant 4 dies
es parlava de la Pobla de Claramunt i en
aquesta ocasió en positiu. Els poblatans
estàvem orgullosos del nostre poble i les
nostres tradicions (nosaltres haguéssim
fet una altre tria). Dins d'aquest programa va agafar una gran importància la fira
de la candelera tal i com la coneixem ara;
parades de productes artesanals, representacions, ambientació, gent i gent i
molta, molta gent.
Però, recordeu com era la fira abans?
Qui va proposar en solitari aquest canvi?
Doncs farem memòria. La fira de la candelera era una festa important pel municipi, es feia la fira i un gran ball que arreplegava la gent de la comarca. La festa
va anar perdent força fins a quedar amb
una celebració religiosa i 1 o 2 actes sen-

se la importació d'anys anteriors. Va ser
ERC, els anys 2007 i 2008, qui va proposar insistentment i perseverament la recuperació de la fira i celebració de la festa de la Candelera. El febrer del 2009, es
va celebrar la primera Fira de la Candelera de la nova època i des d'aquell any, la
celebració ha anat creixent i creixent fins
arribar a ser una festa reconeguda comarcalment i, enguany, per tot el país. És
una festa que s'ha organitzat únicament
des de l'ajuntament, el que ha provocat
una sensació de propietat de l'equip de
govern sobre aquesta festa, deixant enrere els impulsors, com la implicació de
la població (tal i com estava pensada en
els seus orígens pels regidors d’ERC i tal
i com es fa en altres fires de recreacions
històriques).
Però això ja ho té la vella política, s'apoderen de les idees de l'oposició i les

transformem com a seves. ERC sempre
hem sigut oposició constructiva, però no
deixarem d'explicar els nostres projectes
per evitar aquest fet. Continuàrem treballant per millorar el nostre poble, tot i que
se'ns acusi que l'oposició únicament "intenta el desgast”. En aquesta legislatura
ja hem viscut l'exemple... Mapa de Patrimoni i estudi de titularitat de camins que,
tot i ser aprovats pel Ple mitjançant una
moció el gener de 2016, al final no es van
demanar i en insistir el 2017, mitjançant
una altra moció, se'ns informa que ja ho
ha demanat l'equip de govern abans que
sigui impulsat per l'oposició. La llarga
ombra de la VELLA POLITICA.

Grup Municipal d'ERC

El Grup Municipal d'ERC va lliurar aquest article fora del termini establert en els paràmetres de participació a L'Ajuntament Informa
dels grups municipals del Consistori. Tot i això, des de la direcció de la publicació s'ha decidit incloure'l en aquest número.
Els articles dels quatre grups municipals han estat reproduïts tal com van arribar a la redacció del butlletí, sempre que respectin els
paràmetres i els punts aprovats, per unanimitat, en el Ple del 13 de gener de 2005.
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D'interès

La primavera ja truca a la porta
i les al·lèrgies també
Segons dades publicades de l'Enquesta de Salut a Catalunya
(ESCA) de l'any 2015, les al·lèrgies cròniques són el segon problema de salut més comú entre els infants. A més, en la franja
d'edat de 15 a 44 anys, són el primer problema de salut en els
homes i el segon, en les dones.
El primer pas per detectar una al·lèrgia és identificar l'agent
que la provoca. A vegades això és complicat, ja que la majoria
de les persones són al·lèrgiques a diversos pol·lens. En alguns
casos, les persones amb al·lèrgia al pol·len també ho són a aliments d'origen vegetal, com fruites, fruits secs o hortalisses.
Per aquest motiu, és necessari fer-se una prova mèdica per
detectar la causa de l'al·lèrgia. La primera línia de tractament
és evitar, sempre que es pugui, el contacte amb l'al·lergen, la
substància que provoca la reacció. Tot i que això, no sempre és
possible perquè aquestes substàncies estan per tot arreu.

Un dels símptomes de l'al·lèrgia és l'obstrucció i la mucositat nasal

Per a moltes persones, l'arribada del bon temps és sinònim
d'esternuts, ulls plorosos i picors. Els experts preveuen que
aquesta primavera serà força complicada per als qui pateixen
al·lèrgies respiratòries. I és que la tardor ha estat més càlida de
l'habitual i l'hivern ha tingut alguns episodis calorosos. En conseqüència, algunes plantes estan produint molta més quantitat
de pol·len, sobretot, els plataners, les gramínies, les oliveres i
els xiprers.
Però què és l'al·lèrgia?
L'al·lèrgia és una reacció que fa el nostre cos quan el sistema
immunitari detecta substàncies com a estranyes o perilloses.
Aquestes substàncies s'anomenen al·lèrgens i poden induir reaccions si són inhalats, com els àcars de la pols domèstica, el
pol·len o les espores de fongs. També produeixen reaccions si
s'ingereixen, com alguns aliments o fàrmacs, si són injectats,
com les picades d'insectes, o bé si estan en contacte amb la
pell, com els cosmètics.
Normalment, aquests al·lèrgens no provoquen cap mal per si
mateixos, però a vegades el nostre cos les detecta com a substàncies perilloses o patògens. Per fer-nos una idea, és com si
es produís una "falsa alarma". Quan passa això, el sistema immunitari activa les cèl·lules defensores per atacar els al·lèrgens
i, durant el procés de lluita, produeixen altres substàncies per
facilitar l'atac. Una d'aquestes és la histamina i és la que provoca els símptomes que coneixem de l'al·lèrgia com la tos, esternuts, picor al nas i als ulls, mucositat nasal, mal de cap i pèrdua
d'hores de son. En algunes ocasions, aquestes reaccions evolucionen a malalties respiratòries.

El pol·len, el principal culpable
A Catalunya, un milió i mig de persones pateixen alguna patologia
al·lèrgica respiratòria. En quatre de cada deu casos d'al·lèrgia,
aquesta és provocada per pol·len. Normalment, la primavera és
l'època en què les plantes el produeixen i l'alliberen a l'aire per
reproduir-se i fer fruits, tot i que algunes ho fan abans, com els
xiprers. Tot i així, un estudi recent fet per la Xarxa Aerobiològica
de Catalunya de l'ICTA-UAB preveu que aquesta primavera els
nivells de pol·len a l'aire poden ser molt més alts. Això pot portar molts problemes a les persones al·lèrgiques al pol·len. Però
no tot són males notícies. Els experts també prediuen que si
a la primavera plou molt o les temperatures són més altes de
l'habitual, el període de pol·linització de les plantes podria ser
més curt i, per tant, hi hauria menys grans de pol·len a l'aire.
Esperem, doncs, que plogui!
Per què cada vegada hi ha més persones al·lèrgiques?
Les malalties al·lèrgiques respiratòries són cada vegada més
freqüents. De fet, es preveu que cada vegada hi haurà més
al·lèrgics i amb més complicacions, ja que a més del pol·len s'hi
sumen altres partícules causants. La contaminació i algunes
plantes ornamentals semblen explicar aquesta situació. A més,
cada vegada les plantes pol·linitzen durant més temps, amb
més quantitat de pol·len i de manera més agressiva a causa del
canvi climàtic.
Per tot això, es preveu que en un futur les al·lèrgies es manifestaran de moltes maneres diferents en una mateixa persona, provocant, per exemple, asma, rinitis, urticària i anafilaxi.
Aquesta situació complicarà encara més el diagnòstic i el tractament. Per això, la figura de l'al·lergòleg, el metge especialista
en al·lèrgies, cada vegada és més imprescindible.
Marina Torres Gibert
Biòloga i comunicadora científica
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Un bocí de la nostra història

La germandat de Sant Josep

Capçalera d'uns goigs impresos a Barcelona a final del segle XIX

A la segona meitat del segle XIX, a la Pobla de Claramunt es
van constituir quatre germandats de socors mutus per malaltia o accident, amb les advocacions de Sant Josep, Sant Isidre,
Sant Sebastià i Sant Procopi.
El president de la Hermandad de San José, el 30 de novembre de
1896, va comunicar la baixa d'un soci de la germandat per incompliment del reglament "por haber faltado de muchas maneras
durante su reciente enfermedad, la Junta Directiva ha determinado quedase excluído de la Hermandad por las faltas de dejar el
médico y seguir la enfermedad por un curandero sin permiso de
la Junta y encontrarse en la prensa de prensar uvas de su propiedad, y despachar en su tienda y ir de bodas de su hija".
En algunes germandats d'aquella època, per no perdre socis,
van suavitzar el rigor de les condicions i els malalts convalescents van ser autoritzats per poder anar a passar l'estona al
cafè, però sense jugar a les cartes; anar a la vinya, però sense

fer feina i retirar-se a casa abans de les vuit del vespre. En canvi, es recomanava de fer proselitisme per augmentar el nombre
dels socis i pels que ja no ho eren que fessin apuntar els seus
fills joves i compensar així el fet biològic que els socis cada vegada s'anaven fent més vells i més xacrosos. En una època de
gran apogeu de la vinya, havia de considerar-se normal per a
tothom anar a la vinya, als cups i a les premses vinateres.
Al segle XXI l'advocació de Sant Josep retornava a l'actualitat
quan des de l'octubre de 2011 la parròquia de la Pobla de
Claramunt es troba atesa per la Congregació dels Missioners
Josefins, fundats el 1860, per Josep Maria Vilaseca i Aguilera
(Igualada, 1831 - Mèxic, 1910). Així és que el nou rector és el
pare Miguel Guillén, vingut de Mèxic, i acompanyat per altres
preveres procedents de països centreamericans.
Metges poblatans
Per poder ingressar en una germandat calia portar un certificat
mèdic per acreditar una bona salut. En cas de malaltia o accident
també era necessària l'acreditació facultativa d'un metge, tant per
a la baixa com per a l'alta. En els temps del funcionament de les
germandats esmentades al principi moltes vegades van ser requerits els serveis d'alguns metges poblatans, com el Dr. Manuel Soler
Fàbregas (nascut a la Pobla de Claramunt el 16 de febrer de 1842
i finat a Igualada el 14 de desembre de 1917) i que va ser famós en
l'especialitat de l'homeopatia, amb consultori a Igualada. També va
ser metge el seu germà Joan Soler i Fàbregas, nascut a la Pobla de
Claramunt el 5 de juny de 1855, que es va graduar en medicina per la
Universitat de Barcelona el 9 d'octubre de 1885 i que durant moltes
temporades també va residir en el seu poble nadiu.
Josep Riba i Gabarró

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL - Dilluns i dimarts, de les 9 del matí a les 2 del migdia, Plaça de la Vila, 1
Cal demanar hora, prèviament, al tel. 93 808 71 27, per e-mail: sanchez@diba.cat o a l'Ajuntament al tel. 93 808 60 75.

DIES DE RECOLLIDA DE LES ESCOMBRARIES
¬ Residus sòlids urbans. De dilluns a dissabte, excepte els dimecres i els festius d’àmbit nacional. Al polígon Plans d’Arau la
recollida es fa els dimecres
¬ Matèria orgànica. Dilluns i divendres (hivern) / dilluns, dijous i dissabte (estiu: del 15 de juny al 15 de setembre)
¬ Vidre (contenidor verd): ampolles i pots de vidre. Un cop al mes a tot el poble
¬ Envasos (contenidor groc): llaunes de conserva, de begudes, de plàstics i tetrabriks. Un cop per setmana, els divendres, a tot
el nucli del municipi i als barris del Xaró, les Garrigues i la Rata, cada quinze dies, també els divendres.
¬ Paper i cartró (contenidor blau). Un cop per setmana, els divendres, a tot el nucli del municipi i als barris del Xaró, les
Garrigues i la Rata, cada quinze dies, també els divendres.
¬ DIES DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS. El primer dimecres de cada mes. Caldrà dipositar els objectes el dia abans de la
recollida, dimarts, al costat dels contenidors de residus urbans.

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

Montserrat Vilarrubias: "Ser metge et dona
una visió de la vida molt real"
La poblatana Montserrat Vilarrubias i Calaf és metgessa del Centre d'Atenció Primària Igualada urbà des de 1995, on va començar
a exercir tan bon punt va acabar l'especialitat. Es va llicenciar en
medicina el 1991 i després va fer el MIR i la residència. Fa pocs
mesos, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona li va atorgar el
Premi a l'Excel·lència Professional 2016 en el transcurs d'un acte
públic que es va fer al Teatre Romea, a Barcelona.
- Què va sentir en rebre aquest guardó?
- El cert és que vaig passar molta vergonya. A la meva família els va fer molta il·lusió. És un reconeixement que atorguen
professionals de la junta del col·legi. Tenen en compte conceptes de professionalitat, que no són elements científics i tècnics sinó relacionats amb l'exercici de la medicina, com valors
ètics i de compromís. Cada any, es premien deu metges de
primària de la província de Barcelona.
- D'on li ve la vocació?
- Era una bona estudiant. Quan havia de triar què estudiava
estava entre matemàtiques i medicina, que són dues matèries
completament diferents. Poc abans de decidir-me es va morir
la meva àvia, després d'una llarga malaltia, i llavors vaig valorar dedicar-me a la medicina, que exigeix molt d'esforç, durant
la carrera i en l'exercici de la professió.
He tingut la sort de tenir una bona formació. Durant la carrera,
el MIR i la residència vaig tenir com a professors metges que
han estat un gran referent, com el doctor Bartomeu Casabella, que va ser el meu tutor durant la residència.
- Com va començar a treballar en el món de la medicina?
- Vaig fer la part hospitalària de la residència a Can Ruti, a
Badalona, i la d'atenció primària, al Raval, a Barcelona. Era
l'època, fa vint anys, que començava l'epidèmia de la sida, la
tuberculosi i en aquest barri hi havia molta multiculturalitat i
molta prostitució. Va ser una bona experiència per formar-me.
- Actualment, és metgessa del Centre d'Atenció Primària
Igualada urbà. Al llarg de la seva carrera, ha exercit o exerceix
en algun altre centre mèdic?
- Sempre he treballat en atenció primària i des de mitjan dels
90 estic a Igualada. Des de fa uns anys, la cobertura de les
guàrdies de nit d'atenció primària se centralitza a l'hospital de
la capital de l'Anoia. Això és motivat per les retallades i per una
redistribució territorial.
La confiança metge-pacient, un valor fonamental
- Pel que fa als malalts, com és la relació? Suposo que amb
alguns, els de més anys, es crea un vincle personal.
- Hi ha gent que l'he vist créixer i que conec diferents generacions. Recordo una senyora que anava a visitar la seva mare,
que tenia 100 anys a casa. Jo estava embarassada del meu
fill petit. Amb pocs dies de diferència es va morir la iaia i va

Montserrat Vilarrubias el dia del lliurament del premi

néixer el meu nen. He continuat sent la metgessa d'aquesta
dona, que ara ja és gran, i sempre que venia em pregunta com
estava el Gil.
- Què cal tenir per ser una bona metgessa?
- No hi ha una única manera de ser un bon metge. Has de tenir
una base formativa sòlida, un punt d'autoexigència i empatia
amb el pacient. Quan una persona es troba malament se sent
vulnerable i, per això, has de tenir la cura especial de posar-te
en el seu lloc. La confiança metge-pacient és fonamental. Hi
ha gent que es va a visitar a l'especialista per un tema concret
i després em ve a veure. El professional d'atenció primària és
el que té el primer contacte, tot i la nostra feina no és tan brillant com fer, per exemple, un trasplantament. L'atenció primària és el coixí que aguanta la salut del nostre país i tenim
uns nivells, gràcies als professionals, dels millors del món, tot
i les retallades.
Ser metge et dona una visió de la vida molt real i et fa ser
conscient del que és important. Veus situacions molt dures
però també en vius d'altres plenes d'alegria. Aquesta és la riquesa de la nostra professió.
- La feina d'un professional de la medicina, a vegades, pot ser
molt estressant i més en els darrers anys amb les retallades.
Com aconsegueix desconnectar?
- Per a mi és important poder compartir el que m'ha passat
amb el meu marit, que també és metge, o amb altres companys. Amb els anys aprens a saber gestionar les emocions
perquè les situacions t'afectin d'una manera més saludable.
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Agenda

ACTIVITATS ABRIL - MAIG
- Exposició de la Biblioteca Popular
1969-2002
Dies: fins al diumenge 23 d'abril
Horari: de dilluns a dissabte, de
les 6 de la tarda a les 8 del vespre,
i diumenge, de les 12 a les 2 del
migdia
Lloc: Sala Municipal d'Exposicions
Organitza: Regidoria de Cultura

Fa anys

- Cantada de caramelles
Dia: diumenge 16 d'abril
Horari: durant el matí
Lloc: recorregut per diferents barris del municipi
Organitza: Societat Coral La Lira

SANT JORDI
Organitzen: Associació per a l'Oci de
la Gent Gran, Associació
Cultural Barrufet Roig i Ajuntament

Diumenge 23 d'abril
- Venda de llibres i roses, a càrrec de
l'Associació Cultural Barrufet Roig
Hora: a partir de les 9 del matí i
durant tot el dia
Lloc: plaça de l'Ajuntament
- Venda de llibres de segona mà, a
càrrec de l'Associació per a l'Oci de
la Gent Gran
Hora: de les 10 del matí a la 1 del
migdia
Lloc: plaça de l'Ajuntament
- Ballada de sardanes
Hora: 2/4 d'1 del migdia
Lloc: plaça de l'Ajuntament
- Recull fotogràfic de les activitats
de l'Associació per a l'Oci de la
Gent Gran del 2016 i del 2017
Hora: de les 10 del matí a les 12 del
migdia
Lloc: Espai Municipal de la Gent Gran

Dimecres 26 d'abril
- L'Hora del Conte, a càrrec de
Clara Gavaldà
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca Municipal Mn. Cinto
Verdaguer
- Excursió a la Fira Medieval de
Montblanc
Dia: dissabte 29 d'abril
Hora de sortida: 9 del matí
Lloc de sortida: Hotel Robert
Inscripcions: del 18 al 26 d'abril, al
Local Social de l'Ateneu
Organitza: Associació per a l'Oci de
la Gent Gran
- Aplec del Castell o de la Santa Creu
Dia: dilluns 1 de maig
Hora: a partir de les 9 del matí
Lloc: Castell de Claramunt
Organitza: Regidoria de Cultura
- XVIII Setmana de la Gent Gran
Dies: del 27 de maig al 4 de juny
Organitza: Regidoria de Benestar
Social

Vista aèria del Castell de Claramunt en què es poden veure uns merlets que hi va
haver durant un temps (1950)

