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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Una quarantena d’ins-
tantànies omplen, des 
del diumenge 11 de 

novembre al migdia, les parets 
de la Sala Municipal d’Expo-
sicions de la Pobla de Clara-
munt. Les fotografies són obra 
d’una vintena de socis i sòcies 
de l’Agrupació Fotogràfica el 
Castell de la Pobla de Clara-
munt. La inauguració va anar a 
càrrec de l’alcalde, Santi Broch.
Les imatges són de temàtiques 
molt diverses i amb un toc 
personal de cada autora i au-
tor, que mostren la realitat que 
capten a través de l’objectiu de 
la càmera i que, a vegades, 
transformen amb diferents 
tècniques. N’hi ha en blanc i 
negre i en color i són de pai-
satges, retrats, bodegons, en-
tre d’altres temes. Algunes de 
les persones que exposen ja fa 
un temps que es dediquen al 
món de la fotografia i d’altres 
són novelles.
La col·lecció fotogràfica es po-
drà visitar fins al dissabte 24 

de novembre. L’horari de vi-
sites és de dimarts a dissabte, 
de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 
de 8 del vespre. L’activitat l’or-
ganitza la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament i està inclosa 
dins de la programació de les 
Festes Culturals, que es van 
iniciar a principi de setembre i 
que finalitzaran aquest mes de 
novembre.
L’Agrupació Fotogràfica local 
va néixer el febrer de 2017 i es 
crea de la passió per la foto-
grafia d’un grup de poblatans 
i poblatanes que ja feia temps 

El món vist des dels objectius fotogràfics, 
a la Sala Municipal d’Exposicions

que treballaven en la idea. La 
seu de l’entitat es troba a la 
Sala Celler de la masia de can 
Galan, equipament on també 
s’ubica l’Arxiu Fotogràfic Mu-
nicipal (AFM). 
Des del seu naixement, l’enti-
tat organitza un gran nombre 
d’activitats, com tallers, sorti-
des, concursos o exposicions. 
Per a més informació sobre 
l’agrupació es pot fer per mail 
a d’adreça afpobla@gmail.
com, al Facebook AF la Pobla 
de Claramunt o al mòbil:
607 28 53 58.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Una vintena de perso-
nes de cinc ajunta-
ments de la comarca 

s’han estat formant en llen-
guatge inclusiu, a través d’un 
curs organitzat des de la Di-
putació de Barcelona amb el 
suport de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD). L’activi-
tat s’inclou dins del Pla In-
tern d’Igualtat de Gènere de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt 2018-2021.
El curs es va portar a ter-
me a la Biblioteca Municipal 
mossèn Cinto Verdaguer, de 
la Pobla de Claramunt, i van 
ser dues sessions, el 18 i el 
25 d’octubre, amb un total de 
vuit hores. L’objectiu de la for-
mació era detectar el sexisme 

en el llenguatge i oferir estra-
tègies i eines per evitar-lo.
Les persones assistents eren 
dels ajuntaments d’Òdena, 
Vilanova del Camí, Santa 
Margarida de Montbui i la 
Pobla de Claramunt. La for-
mació va anar a càrrec de 
Montserrat Vallvé, redactora, 
correctora lingüística i for-
madora en comunicació no 
sexista i llenguatge inclusiu. 
D’una forma molt pràctica i 
a través d’exemples, la profes-
sora van oferir diverses eines 
per tal d’utilitzar un llenguat-
ge inclusiu en la redacció de 
documents a l’administració 
local.
L’Ajuntament poblatà va 
aprovar el Pla Intern d’Igual-
tat de Gènere en el Ple ordi-
nari del 10 d’octubre. El punt 
es va aprovar per unanimitat. 

Una vintena de persones dels 
ajuntaments de la MICOD es 
formen en llenguatge inclusiu

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Les inscripcions per 
al Casalet i el Juga al 
Nadal de la Pobla de 

Claramunt ja estan obertes. 
Les dues activitats es faran els 
dies 2, 3 i 4 de gener i les ins-
cripcions es podran fer fins el 
dilluns 3 de desembre al Lo-
cal Social de l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal. Aquestes dues 
propostes s’organitzen des 
de les regidories d’Infància i 
d’Educació de l’Ajuntament.
El Casalet està adreçat a la 
quitxalla des de P0 fins a P2 i 
es farà de les 9 del matí a la 1 
del migdia a la Llar d’Infants 
Municipal Sol Solet. El Juga 
és per als nens i nenes des de 
P3 fins a sisè i també es farà 
de les 9 del matí a la 1 del 
migdia a l’escola Maria Borés. 
Durant els tres dies, s’organit-
zaran diverses activitats rela-

cionades amb l’hivern i el Na-
dal. En les dues propostes es 
disposarà d’un servei d’acolli-
da al matí, de 3/4 de 8 a 3/4 
de 9, i al migdia 1/4 de 2 a les 
2. El preu serà d’1€ per a cada 
franja horària.
El preu de les dues activitats 
és de 20 € cada una i el pa-
gament es pot fer per transfe-
rència o amb targeta de crèdit 
o dèbit. Per fer la inscripció 
caldrà omplir la butlleta i 
portar una fotocòpia de la Se-
guretat Social del nen o nena 
i una del DNI del pare, mare 
o del tutor o tutora. L’horari 
d’inscripció és de dilluns a 
dijous, de les 9 del matí a les 
12 del migdia, i de dilluns a 
divendres, de les 4 a les 7 de 
la tarda. Les butlletes per 
inscriure’s es poden trobar a 
l’Ajuntament, al Local Social 
de l’Ateneu i descarregar-se al 
web de l’Ajuntament. 

Obertes les inscripcions al 
Casalet i al Juga el Nadal

EDICTE sobre l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM) de Castellfollit de 
Riubregós.

El Ple de l’ajuntament, en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2018, ha acordat: 

Primer.- APROVAR inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Castellfollit de 
Riubregós, junt amb l’estudi ambiental estratègic i resta de documents annexos.  

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 45 dies hàbils, comptats a partir de 
l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent al BOP de Barcelona, al DOGC, a dos diaris 
de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis d’edictes de la Corpo-
ració , a l’e-tauler i donar-ne coneixement per mitjans telemàtics a més de penjar a la web els 
documents íntegres del POUM per a la seva consulta, http://www.riubregos.cat, per tal de que les 
persones interessades puguin consultar la documentació i formular les al·legacions que en el seu cas 
creguin convenients. 

Tercer.- Suspendre pel termini d’un any l’atorgament de llicències urbanístiques, per a aquelles àrees 
del territori objecte del planejament, les noves determinacions de les quals suposin la modi�cació del 
règim urbanístic vigent. Les àrees afectades per a la suspensió són les identi�cades en el document 
S.01 àmbits de suspensió de llicències.

Quart.- Sol·licitar els informes sectorials als organismes afectats per raó de les seves competències. 

Cinquè.- Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals con�ni amb el municipi de 
Castellfollit de Riubregós. 

Durant el termini d’exposició pública, l’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament, 
en l’horari d’atenció al públic següent: 
- Ajuntament de Castellfollit de Riubregós. C/Major, 10
- Horari consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 
- Tanmateix es poden consultar tots els documents a la web municipal: www.riubregos.cat

Castellfollit de Riubregós, 29 d’octubre de 2018

L’alcalde. 
Ramon Ibañez Closa. 


