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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Aquests dies es treballa 
en la Pobla de Clara-
munt en una nova 

fase d’implantació de llumi-
nàries amb tecnologia LED al 
seu enllumenat públic. Con-
cretament, s’instal·laran 52 
d’aquestes lluminàries, amb 
un pressupost de 17.200 €, als 
carrers Campanar Vell, Subi-
rachs, Can Solà, dels Mollons, 
Dr. Trueta i Florenci Cornet; 
al passatge Mossèn Cinto 
Verdaguer, al Camí del Cas-
tell, al Pont de Can Solà, a la 
plaça dels Països Catalans i a 
la plaça de l’Ajuntament. Els 
equips substituïts fan servir 

vapor de mercuri o provo-
quen contaminació lumínica.
La millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat 
públic és una de les princi-
pals actuacions impulsades 
en aquesta legislatura per a 
col·laborar en la lluita con-
tra la crisi climàtica i, alhora, 
reduir la despesa municipal 
en aquest concepte. Entre les 
accions dutes a terme en els 
últims mesos en aquest sentit 
trobem també la finalització 
del procés de substitució de 
tots els dispo sitius d’il·lumi-
nació dels espais de la casa 
consistorial: l’ajuntament, el 
casal de la gent gran, el teatre 
Jardí i la sala d’exposi cions.

La Pobla de Claramunt 
inicia la substitució 52 llu-
minàries per tecnologia LED

JORBA / LA VEU 

Els nens i nenes de l’es-
cola Guerau de Jorba 
es troben un divendres 

al mes després de classe per 
comentar conjuntament una 
lectura. L’última trobada ha 
estat per parlar de Sunakay, 
un llibre que no va deixar in-
diferent a ningú, al revés, va 
provocar una motivació per 
la cura pel medi ambient que 
els ha portat a fer treballs de 
neteja de l’entorn.
Així, els nens i nenes sempre 
narren el que pensen del lli-
bre, el que els ha inquietat o 
encuriosit de la lectura, quins 
fets els han fet enfadar o som-
riure. Aquest cop tots tenien 
en comú una preocupació, 
el llibre on es narra un futur 
post-apocalíptic amb un mar 
sense vida i ple de plàstic no 
els va semblar tant imagina-
ri com els hi agradaria. Així, 
aquest cop, l’activitat que 
acompanya el final de la tro-
bada va ser netejar l’entorn, 
mitja hora pels voltants del 

mateix parc on es celebra la 
reunió van ser suficients per 
omplir 7 bosses de brossa. 
Ells sorpresos i una mica en-
fadats no entenen com la gent 
pot llençar tantes coses; mas-

caretes, llaunes i paquets de 
cigarretes són els residus que 
més es van recollir. En acabar, 
els participants es van trobar 
al centre de la plaça de nou 
per veure tot el trobat i fer 

El club de lectura dels nens i nenes de l’escola de Jorba 
complementen l’activitat amb treballs de neteja de l’entorn

una foto per recordar aquesta 
trobada del club, espontània-
ment mentre les famílies pre-
parem els mòbils per fer una 
instantània els nens i nenes 
van començar a cridar: NO 
CONTAMINAR! NO CON-
TAMINAR!
El club de lectura és una ac-
tivitat que es crea amb el su-
port de l’AFA de l’escola i el 
Bibliobús Montserrat, és una 
activitat voluntària i gratuï-
ta oberta a tots els lectors de 
l’escola. A part d’aquesta acti-
vitat de foment de la lectura 
compartida també s’ha co-
ordinat amb el Bibliobús un 
racó de lectura al menjador 
de l’escola. L’AFA també fa re-
comanacions de llibres al seu 
blog http://afagueraudejorba.

com/ crear una comunitat 
que es relacioni al voltant de 
la lectura.
Marta Sala, una de les mares 
responsables de l’AFA, expli-
ca que “fomentar la lectura i 
el respecte per l’entorn és un 
dels propòsits de les famílies 
de l’AFA. A part d’això també 
estem portant a terme troba-
des per jugar a jocs de taula 
moderns, així com xerrades i 
tallers sobre sexualitat infan-
til”.
Per altra banda l’AFA treba-
lla de forma estretament co-
ordinada amb el innovador 
projecte pedagògic de l’esco-
la Guerau de Jorba reforçant 
així la seva visió integradora  
i compromesa amb l’entorn i 
la cultura que els envolta.

ÒDENA / LA VEU 

Òdena recupera la 
cantada de carame-
lles, després que els 

darrers dos anys s’hagués 
de suspendre a causa de la 
pandèmia. Els assajos s’ini-
ciaran el dissabte 12 de març 
i es faran a l’institut - escola 
Castell d’Òdena, a les 6 de la 
tarda el ball dels adults i de 
2/4 de 8 a 2/4 de 9 del ves-
pre, els balls i les cançons 
de la quitxalla i les cançons 

dels adults.
La cantada es farà el cap de 
setmana del 23 i 24 d’abril 
(més endavant ja es dona-
rà informació més deta-
llada). Els assajos es faran 
cada dissabte i en acabar els 
i les cantaires podran por-
tar sopar de carmanyola o 
fer carn a la brasa. Des de 
l’Ajuntament es vol fer una 
crida als odenencs i les ode-
nenques perquè s’animin a 
participar en aquesta acti-
vitat tan tradicional.

Tornen les caramelles a Òdena

Busquem cuiner/a 
i cambrer/a

Interessats enviar el CV a
carpirestaurant@gmail.com


