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E ditorial

Dos mesos intensos
i fa no fa, en el moment de sortir aquest número de 

la revista Altiplà els regidors de Junts per Calaf - Acord 
Municipal portarem dos mesos al capdavant del govern 
municipal. Des que vam prendre possessió del càrrec 
el 13 de juny, hem fet molta feina. Som conscients que 
el gros d’aquesta feina no es nota encara de portes de 
l’Ajuntament enfora. És lògic. Bona part del treball ha 
consistit a conèixer la casa, fer-nos amb els projectes 
que hi havia endegats, a la majoria dels quals calia 
donar continuïtat, analitzar l’organització administrativa 
heretada i calibrar la vàlua dels treballadors municipals… 
és a dir, en el sentit més estricte, prendre possessió del 
govern de l’Ajuntament.

Temps hi haurà de fer balanços i auditories i per passar 
comptes. Som encara dins dels cent dies de gràcia que 
en política s’acostumen a donar per cortesia, malgrat 
que nosaltres no hi creiem ni poc ni gens i que per això 
des del primer dia ens hem arromangat i anem per 
feina, i no cal córrer més del compte; ens agradarà 
avançar a pams i amb fermesa. Ara: si haguéssim de 
fi xar una conclusió, que resumís el més acuradament 
possible la impressió que ens n’hem fet, diríem que, 

d’una banda, nosaltres governarem d’una manera 
força diferent a com ho han fet durant dues dècades 
llargues els dos grups que ara són a l’oposició (GIC i 
CiU), per dir-ho clar, sense necessitat de dir-ho fort, 
i, d’una altra banda, que el cos de treballadors de 
l’Ajuntament està format en la seva majoria per tècnics 
preparats, coneixedors de la mecànica municipal i de 
les qüestions de què tracten i compromesos amb Calaf 
i amb el servei a les persones.

Que reconeguem que en aquests dos mesos hem fet més 
feina de portes endins que no pas de portes enfora, no 
s’ha d’interpretar pas en el sentit que el veïnat de Calaf 
no hagi de notar la nostra entrada al govern municipal. 
Al contrari. Creiem que en uns determinats aspectes el 
canvi és notori i defi nidor del tarannà que volem que 
tingui el nostre mandat. És clara la voluntat d’arribar a 
tothom, d’escoltar tots aquells veïns que ens plantegen 
un problema seu i de procurar-ne la solució, d’explicar 
tot el que fem sense eludir cap pregunta. Perquè, com 
vam dir en la campanya electoral, la transparència no 
ens la plantegem pas com un objectiu sinó com el mitjà 
de govern.

S

    El Ple municipal celebrat el passat 20 de juliol a 
Calaf va aprovar una moció conjunta de Junts per Calaf 
– AM i CIU a favor de la sobirania fi scal de Catalunya. El 
text denunciava “l’asfíxia fi nancera” que pateix el país 
i proposava que els municipis catalans ingressessin les 
seves liquidacions d’impostos (IRPF i IVA) a l’Agència 
Tributària de Catalunya. La moció es va aprovar amb els 
vots a favor de Junts per Calaf - AM i CiU i l’abstenció 
del GIC.

A banda d’aquest acord, el Ple també va aprovar la 
renovació de dos convenis ja existents: l’un amb 
la Secretaria d’Inclusió Social i de la Promoció de 
l’Autonomia Personal de la Generalitat, per a la 
concertació de 25 places del Centre de Dia Casa Joan 
Gimferrer —per al període 2016-2020—, i l’altre amb 
Endesa, pel qual les administracions locals obtenen un 
estalvi en les tarifes elèctriques per a la compra agregada 
a través de l’Associació Catalana de Municipis.

En el transcurs de la sessió també es van acordar els 
festius locals per al 2016, que seran el dilluns 5 de 
setembre (Festa Major) i el divendres 5 de febrer (Santa 
Calamanda).

En l’apartat de precs i preguntes, la portaveu de CIU, 
Maria Antònia Trullàs, va preguntar sobre la contractació 
de personal per part de l’Ajuntament i també per la 
continuïtat dels projectes engegats la passada legislatura. 
Josep Casulleras, de GIC-VV, va felicitar el consistori per la 
recent instal·lació de microfonia a la sala i va demanar si 
podria climatitzar-se, així com per la possibilitat de penjar 
els àudios del ple al web municipal. Les preguntes, en 
ser presentades de manera oral, seran contestades en el 
proper ple del mes de setembre.

Un cop acabat el ple, es va donar pas a la participació 
ciutadana en què l’alcalde, Jordi Badia, va respondre totes 
les preguntes que li van fer tres veïns dels assistents.

L’Ajuntament de Calaf pagarà els seus impostos 
a l’Agència Tributària catalana

E conomia

Les convocatòries i actes dels Plens Municipals, a www.calaf.cat

A l’apartat “Informació municipal” de www.calaf.cat podreu consultar els ordres del dia de les sessions plenàries a 
mesura que es vagin convocant. També hi trobareu en format pdf les actes defi nitives, un cop aprovades pel ple.
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  Amb cinc vots a favor de Junts per Calaf-AM, tres 
vots en contra de GIC-VV i tres abstencions del grup de 
CIU, el primer Ple municipal de la nova legislatura va 
aprovar el passat 29 de juny el nou cartipàs municipal a 
l’Ajuntament de Calaf. 

La proposta d’organització aprovada divideix la tasca 
de govern en cinc àrees, amb els següents regidors 
responsables: Alcaldia – Presidència a càrrec de Jordi 
Badia; Urbanisme i via pública per a Teresa Torrijos; 
Cultura i participació ciutadana a càrrec de Jordi Fitó; 
Serveis a les persones per a Montserrat Isern; i Gestió 
econòmica i finances per a Montserrat Mases. També es 
va designar Teresa Torrijos i Jordi Fitó com a primera i 
segon tinent d’alcalde, respectivament.

En el transcurs de la sessió es va aprovar també el 
calendari de plens ordinaris, que se celebraran el 
segon dilluns de cada mes a les 20.30 h. Segons la 
primera tinent d’alcalde, Teresa Torrijos, “tindran 
caràcter mensual per respondre a una clara voluntat de 
transparència i assegurar també una major agilitat en 
la presa de decisions”. Per aquest mateix motiu es va 
aprovar que la Comissió Especial de Comptes inclogui la 
totalitat dels regidors de l’Ajuntament, tant del govern 
com de l’oposició.

El punt sobre les retribucions i les indemnitzacions va 
ser dels més debatuts. L’alcalde, Jordi Badia, assumirà la 
dedicació exclusiva per les tasques a l’Ajuntament, per la 
qual cosa percebrà un sou brut anual de 36.321,60 € (uns 
1.900 euros nets al mes). La xifra s’ha determinat seguint 
les indicacions del “Codi de bon govern” de l’Associació 

Catalana de Municipis —que per a poblacions d’entre 
3.001 i 5.000 habitants aconsella 4 vegades el Salari 
Mínim Interprofessional (que actualment és de 9.080,40 
en 14 pagues). Tampoc no s’ha arribat al topall que marca 
la nova Llei de reforma de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local (LRSAL), que és de 40.000 €. 

Pel que fa al règim d’indemnitzacions, es va establir el 
següent: 225 euros/regidor per a l’assistència a la reunió 
transversal d’equip de govern; 175 €/regidor per reunió de 
junta de govern; 75 €/regidor per comissió informativa; 
125 €/regidor per assistència a plens; 125 €/regidor per 
comissió especial de comptes; i 75 €/regidor per junta de 
portaveus. 

La responsable de l’àrea de Gestió econòmica, Montserrat 
Mases, va explicar que la xifra total dedicada a aquest 
capítol és de 95.482,73 €, cosa que significa un estalvi del 
28% respecte de l’etapa anterior (132.773,04 €). A més, 
es va destacar que, d’aquest total, 12.300 € corresponen 
a indemnitzacions que percebran els regidors a l’oposició, 
i que aquesta quantitat suposa un tracte “equitatiu i 
proporcional” respecte a la “feina i la responsabilitat dels 
regidors de la corporació”, en comparació als 20 € que 
dedicava CIU per remunerar l’assistència dels regidors de 
l’oposició al ple o els 13,52 € que hi havia destinat el GIC 
quan governava. 

Els tres regidors de GIC-VV van votar a tots els punts 
de l’ordre del dia en contra, fet que van explicar perquè 
consideraven nul el ple per motius de procediment. Per la 
seva banda, els regidors de CIU van abstenir-se en la gran 
majoria d’assumptes, possibilitant-ne així l’aprovació, i 
condicionant el seu vot al compromís de l’equip de govern 
de portar al ple de setembre el tema del tanatori. En 
aquest sentit, Montserrat Mases va assumir el compromís 
d’estudiar el projecte i debatre’l al setembre, tot i que 
va fer notar que hi ha discrepàncies de fons pel que fa al 
model que planteja CIU i el que defensa Junts per Calaf-
AM; concretament, mentre CIU va iniciar els tràmits 
urbanístics per fer possible un tanatori de caràcter privat 
al polígon industrial, a través d’una llicència d’activitat, 
Mases va explicar que “en el nostre projecte el tanatori 
és un servei públic en règim de concessió”, amb l’objectiu 
de poder controlar i garantir “des de la qualitat del servei 
als preus”.

Aprovat el nou cartipàs municipal 
de l’Ajuntament de Calaf

ALCALDIA: 
Jordi Badia Perea - badiapjr@calaf.cat
• Alcaldia
• Serveis generals
• Relacions institucionals
• Comunicació i noves tecnologies
• Esports
• Governació, seguretat ciutadana, protecció civil

URBANISME I VIA PÚBLICA: 
Teresa Torrijos Gassó - torrijosgt@calaf.cat
• Urbanisme i medi ambient
• Via pública i serveis
• Habitatge i patrimoni

CULTURA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 
Jordi Fitó Giralt - fitogj@calaf.cat
• Cultura
• Joventut
• Participació ciutadana

SERVEIS A LES PERSONES: 
Montserrat Isern Vivancos - isernvm@calaf.cat
• Ensenyament
• Benestar social
• Sanitat

GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCES: 
Montserrat Mases Sala - masessm@calaf.cat
• Economia i hisenda
• Promoció econòmica i ocupació
• Turisme i comerç

I nstitucionals

Celebració del ple del cartipàs.



4

    Prop de dues-centes persones van omplir la tarda del 
13 de juny la Sala de Plens de l’Ajuntament de Calaf, amb 
motiu de la presa de possessió dels regidors i regidores 
després de les eleccions municipals. La confi guració del 
nou consistori, amb cinc regidors de Junts per Calaf – 
AM, tres de GIC-Veïns amb Veu i 3 de CIU, havia generat 
en aquesta ocasió molta curiositat entre els calafi ns.

Finalment cada electe va votar el seu propi candidat, per 
la qual cosa Jordi Badia va rebre cinc vots, Neus Aparicio 
tres, i Maria Antònia Trullàs, alcaldessa sortint, també 
tres. Així va quedar investit el nou alcalde de Calaf, 
Jordi Badia, enmig de forts aplaudiments. La resta de 
regidors i regidores de l’Ajuntament de Calaf aquesta 
legislatura són Teresa Torrijos, Jordi Fitó, Montserrat 
Isern i Montserrat Mases per Junts per Calaf - AM; Neus 
Aparicio, Salvador Prat i Josep Casulleras per GIC-Veïns 
amb Veu; i Maria Antònia Trullàs, Joan Caballol i Jesús 
López per CIU. El grup de Convergència i Unió és el que 
ha governat a Calaf durant dotze anys, encapçalat per 
Maria Antònia Trullàs.

Els aplaudiments també es van fer sentir cada vegada 
que un regidor prometia el seu càrrec i pronunciava 
alhora el seu compromís amb la independència de 
Catalunya, cosa que van fer tots els electes de Junts per 
Calaf - AM i també Joan Caballol, de CIU.

Un cop proclamat el nou alcalde, tant la cap de llista 
del GIC-Veïns amb Veu, Neus Aparicio, com la de 
CIU, la fi ns ara alcaldessa Maria Antònia Trullàs, van 
felicitar públicament el nou edil i es van posar a la seva 
disposició per treballar pel poble de Calaf. En el discurs 
d’investidura, Jordi Badia va agrair la implicació de tots 
els membres de la candidatura i també la feina feta per 
l’equip de govern sortint, de CIU. 
 
Les prioritats del nou consistori
També va aprofi tar l’ocasió per apuntar els quatre àmbits 
en què basaran la seva tasca de govern. La principal 
preocupació del nou equip serà, va dir, la justícia social: 
cal fer polítiques socials que ajudin a pal·liar els efectes 
de la crisi i la creixent desigualtat social i cultural, que va 
titllar d’inadmissible. 

 

En segona instància, va parlar de transparència i 
participació: “No farem res que no puguem explicar, i no 
deixarem d’explicar res del que fem”, va declarar. Badia 
va demanar la col·laboració dels veïns per fer realitat 
aquesta participació en els afers municipals.
 
La creació de l’Alta Segarra serà el tercer eix de la 
tasca de govern. Jordi Badia va anunciar una propera 
reunió amb els alcaldes i alcaldesses de les poblacions 
veïnes, per determinar quines polítiques es poden fer 
de cara al reconeixement d’aquesta realitat geogràfi ca, 
econòmica, social i cultural. També va parlar d’ampliar 
els serveis mancomunats, a través de la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària Segarrenca.
 
Finalment, Jordi Badia va dir que l’Ajuntament de 
Calaf treballarà també per la independència, “sense 
distreure’ns evidentment de la nostra tasca principal, 
millorar el nostre poble”, va matisar. Això sí, va afi rmar 
que el nou equip de govern “hi serà, quan el país ens 
necessiti”. 
 
El nou alcalde, que va acabar el seu primer discurs 
autodefi nit-se com “un escriptor que fa de periodista”, 
va demanar diàleg i prudència davant d’enfrontaments 
i mentides, i va dir que la intenció del consistori és 
“governar pel poble i des del poble”.

Jordi Badia, de Junts per Calaf –AM, 
nou alcalde de Calaf

I nstitucionals

 Jordi Badia, escollit president del Consorci de l’Alta Anoia

   Aquest dijous 23 de juliol va celebrar-se el Consell 
Plenari del Consorci per a la promoció de l’Alta Anoia, 
per defi nir-ne la confi guració després de les eleccions 
municipals del 24 de maig. Dues candidatures optaven 
a la presidència de l’ens: l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, 
i l’alcalde de Copons, Francesc Salamé. Després d’un 
debat, en què Badia va defensar el paper del Consorci 
com a plataforma per a la creació de la comarca de l’Alta 
Segarra, es va procedir a la votació del nou president. 
El resultat va ser de 6 vots a favor de l’alcalde de Calaf, 
3 vots per a l’alcalde de Copons, i 2 vots en blanc.

La seu del Consorci es troba situada al centre de 
desenvolupament turístic que funciona des del 2010 
als Prats de Rei, al peu de la C-1412. Els orígens 
del Consorci es remunten al 1997, amb els primers 
contactes per crear un ens que ajudés a dinamitzar 
econòmicament la zona. Actualment en formen part els 
ajuntaments d’Argençola, Calaf, Calonge de Segarra, 
Castellfollit de Riubregós, Copons, Pujalt, Rubió, Sant 
Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, els Prats 
de Rei i Veciana, a més de JARC, Unió de Pagesos i 
l’Associació per al desenvolupament de l’Anoia.

Maria Antònia Trullàs lliura la vara d’alcalde a Jordi Badia.
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T erritori

   El 8 de setembre és previst que s’iniciïn les tasques 
de construcció de la nova rotonda a la N-141, a la cruïlla 
d’aquesta via amb el passeig de Santa Calamanda, 
just davant de l’estació de ferrocarril. Per aquest 
motiu, la via s’haurà de tallar al trànsit durant un 
mes i mig, aproximadament fi ns el 19 d’octubre. Sí 
que hi podran transitar els vianants, pels llocs que 
s’indicaran expressament. També se senyalitzarà una 
ruta alternativa per als automòbils, desviant els vehicles 
pesants per l’eix transversal, i caldrà traslladar el mercat 
dels dissabtes mentre durin els treballs. Amb l’objectiu 
d’informar tots els afectats pel tall de la via, el consistori 
enviarà una carta als ajuntaments propers, empreses 
del polígon, veïns i negocis de la zona, empreses de 
transport i serveis d’emergències. La construcció de la 
rotonda deriva de la proposta de pacifi cació del trànsit 
que va fer la Diputació de Barcelona a instàncies de 
l’Ajuntament, i s’insereix en el projecte de conversió de 
la carretera de Manresa en un passeig.

La construcció de la rotonda davant de l’estació 
començarà passada la Festa Major

  Aquests dies s’estan enllestint les darreres tasques 
de col·locació de les làmpades de tipus LED, que 
substitueixen les lluminàries antigues amb l’objectiu 
d’ajustar la il·luminació dels carrers al que marca 
la normativa. La tecnologia LED permet reduir la 
contaminació lumínica i, a la vegada, reduir el consum 
energètic. 
L’actuació s’ha portat a terme en diverses zones i 
vies del municipi; el projecte s’anirà completant en 
properes fases. Aquesta primera intervenció s’ha 
prorrogat per poder afi nar al màxim la il·luminació de 
cada àrea, d’acord amb les característiques pròpies 

de cada xarxa. Així, es va determinar fer unes proves 
per mirar de corregir les defi ciències que presentaven 
certes localitzacions, no a causa dels nous LEDS, sinó 
a resultes de les diferents legislacions que han estat 
d’aplicació en cada nova urbanització al llarg dels 
últims 40 anys. Amb la realització d’aquests treballs 
l’Ajuntament ha obtingut moltes dades de camp 
per estudiar les intervencions zona a zona, que es 
concretaran en un pla d’actuació d’abast municipal.
A banda de la substitució de lluminàries, l’Ajuntament 
completarà la intervenció amb l’adequació de la potència 
global contractada al que fi xen els estàndards.

  La primera setmana d’agost s’iniciaran els treballs 
d’urgència de restauració del Portal de Xuriguera, un dels 
que dóna entrada al nucli antic de Calaf. Així, des del 3 
d’agost al 2 de setembre estarà prohibit el pas de vehicles 
per sota del Portal, ja que s’hi muntarà una bastida 
que deixarà un pas de 2,85 m d’amplada —el pas de 
vianants sí que estarà permès. Les obres de restauració 
contemplen una neteja a fons de la pedra i l’extracció 
dels morters que s’hi han anat afegint al llarg del temps 
—i que malmeten estèticament el monument. També es 
farà una consolidació de tot el conjunt per aturar-ne el 
deteriorament. Les tasques les portarà a terme l’empresa 
Albert Gassó Maià, i s’han adjudicat per un import de 
16.993,24 €. L’actuació es farà seguint el projecte i 
indicacions del departament de Cultura de la Generalitat, 
ja que el Portal de Xuriguera està declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional. La intervenció compta amb el suport 
econòmic de la Diputació de Barcelona.

A punt d’engegar
la restauració del Portal de Xuriguera

Finalitza la substitució de part de l’enllumenat amb tecnologia LED

Imatge del projecte de la rotonda.

El Portal de Xuriguera requereix una intervenció urgent.
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  Els dos terrenys van prenent 
forma gràcies a les tasques de 
condicionament que s’hi està 
portant a terme. Ja ha finalitzat 
el tancament perimetral de les 
finques amb un mur de blocs, i 
s’està treballant en  l’entrada del 
carrer de Laureà Figuerola. També 
s’ha localitzat un punt d’aigua en un 
antic pou que hi havia; ara s’està 
buidant de terra per poder tornar 
a posar-lo en servei i disposar 
d’aquest element imprescindible 
per a l’activitat hortícola.

Una vegada fet això i acabat de 
netejar el terreny, es procedirà 
a la parcel·lació dels solars per 
destinar-ne una part a lloguer i 
l’altra a activitats socioeducatives. 
Hi tindrà un paper destacat 
l’Agrupament Escolta Alexandre 

de Riquer, entitat impulsora del 
projecte, que col·laborarà amb la 
gestió dels horts urbans. El conveni 
de cessió d’ús dels dos terrenys 

—situats al costat del Casal de 
Calaf— es va signar el passat mes 
de maig, entre l’Ajuntament i els 
propietaris.

Avança a bon ritme l’adequació 
dels futurs horts urbans de Calaf

   Aprofitant el període de vacances escolars, durant 
el mes d’agost es portarà a terme la instal·lació d’una 
planxa galvanitzada damunt del ràfec de la coberta 
de l’Escola Alta Segarra. Les inclemències del temps, 
sobretot les gelades, havien malmès la part superior 
del ràfec de formigó de l’edifici. Les tasques són a 
càrrec de l’empresa calafina Metal·listeria Marcet, 
i tenen un cost total aproximat d’uns 5.000 euros. 
S’actuarà damunt de tot el perímetre del ràfec, en 
conveni amb la Generalitat: l’Ajuntament aportarà 
1.900 euros i el departament d’Ensenyament els 
3.100 euros restants.

Protecció del ràfec 
de l’edifi ci de l’Escola

   L’Ajuntament de Calaf està portant a terme 
aquests dies diverses tasques de rehabilitació al 
cementiri. Concretament, s’està reparant algunes 
osseres, cobertes i canals pluvials malmeses pel pas 
del temps, així com algunes parets que necessitaven 
petites actuacions de millora. El cost global d’aquests 
treballs ascendeix a uns 5.000 euros; la feina l’estan 
executant els treballadors dels plans d’ocupació.

  Ja han començat les tasques per substituir el 
sistema de calefacció del Centre de Recursos per 
a l’Ocupació de Calaf, que han de permetre un 
important estalvi energètic i econòmic. L’edifi ci té 
actualment calefacció elèctrica per terra radiant, 
molt costós a causa de l’elevat consum i l’alta 
freqüència d’ús de l’equipament. Amb aquesta 
actuació s’hi instal·larà una caldera que funciona amb 
gas natural, així com radiadors a totes les estances. 
Aprofi tant la intervenció, el sistema  sectoritzarà en 
tres àrees l’equipament, permetent ajustar més el 
consum i, per tant, augmentar l’estalvi econòmic. La 
substitució del sistema de calefacció, que s’allargarà 
fi ns a principis de setembre, té un cost d’uns 
22.233,75 € i està fi nançada íntegrament per la 
Diputació de Barcelona.

Actuacions de millora 
al cementiri municipal

Una caldera de gas substituirà 
la calefacció elèctrica del CRO

T erritori

La planxa galvanitzada protegirà el ràfec de formigó actual.

Els treballs de condicionament deixaran els terrenys a punt per convertir-se en horts.
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Interessant xerrada 
sobre treballar a l’estranger

   Una desena de persones van 
assistir el 26 de juny a la xerrada que 
organitzava el Punt Jove de Calaf, sobre 
treballar i fer pràctiques a l’estranger. 
Va ser una sessió molt dinàmica, en 
què es va parlar de les diferents vies 
per les quals es pot accedir a un lloc de 
treball o de pràctiques en altres països. 
També es va parlar més concretament 
d’alguns sectors, així com de cercadors 
i eines per a la recerca de feina, tant 
de curta com de llarga durada. Els 

assistents van plantejar consultes 
concretes, i se’ls va facilitar el contacte 
per a l’assessorament especialitzat en 
mobilitat internacional que es porta a 
terme des del Consell Comarcal. Cal 
recordar que la tècnica de Joventut 
compartida, Alexandra Torralba, és 
cada dimecres a la tarda al CRO per 
atendre tota mena de consultes. 
També s’hi pot contactar per mail 
(atorralba@anoiajove.cat) i whats app 
(679 964 662).

J oventut

T erritori

     A principis del mes de juny van enllestir-se les tasques 
de millora del ferm a la plaça de l’Alta Segarra i a diversos 
carrers del Barri Nou que, a més del nou paviment, han 
inclòs un repintat de la senyalització viària horitzontal. 
A la plaça de l’Alta Segarra, a més a més, s’ha col·locat 
nous senyals verticals que regulen les direccions de 

trànsit, per tal de fer més fàcil la circulació de vehicles, 
i també s’ha marcat les diverses places d’aparcament. 
D’altra banda, a començaments de juliol va acabar-se 
també la reurbanització de la plaça del carrer de Salvador 
Espriu, al barri de la Pineda, que s’ha condicionat perquè 
els veïns puguin gaudir d’aquest espai.

Finalitzen les obres de millora a la plaça de l’Alta Segarra,
al Barri Nou i a la plaça del carrer de Salvador Espriu

L’àrea de Joventut de Calaf 
posarà en marxa ben aviat la 
seva pròpia pàgina de Facebook: 
“Calaf Jove”. La intenció és 
recollir-hi tota la informació 
d’interès per als joves, no 
només de Calaf, sinó també 
de les localitats properes i de 
comarques veïnes. 

Concerts, concursos, festes, 
convocatòries, activitats 
esportives o culturals, ofertes, 
anuncis... tota aquesta informació 
hi tindrà cabuda. També hi 
podreu penjar les vostres 
propostes i suggeriments. Us 
animem a fer amistat amb “Calaf 
Jove” per estar al dia de tot!

“Calaf Jove” 
al Facebook

El nou asfalt i la nova senyalització horitzontal de la plaça. Condicionament de la plaça del carrer de Salvador Espriu.
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F ormació

     Arribat ja l’estiu és moment de fer balanç de les activitats 
realitzades al Centre de Recursos per a l’Ocupació durant 
el primer semestre.

El mes de desembre es va iniciar una nova edició de la 
Casa d’Oficis de Sistemes d’energies renovables i 
Eficiència Energètica que es durà a terme al llarg de tot 
l’any. Durant el primer semestre s’ha realitzat la formació 
teòrica i, a partir del 30 de juny, ha començat la formació 
pràctica amb la realització de diversos projectes. Aquesta 
actuació, impulsada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i 
l’Ajuntament de Calaf, permetrà formar en l’àmbit de les 
energies renovables deu joves menors de 25 anys.

Pel que fa a la formació adreçada prioritàriament a les 
persones en situació d’atur, aquest primer semestre 
ha estat d’una gran activitat ja que s’ha impartit cinc 
certificats de professionalitat i un curs de formació 
ocupacional.

- Anglès: Atenció al públic (220 hores)
- C.P. Activitats administratives en la relació amb el client  
(820 hores)
- C.P. Atenció Sociosanitària a persones dependents en 
Institucions Socials (470 hores)
- C.P. Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament 
de dades i documents (460 hores)
- C.P. Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i 
juvenil (330 hores)
- C.P. Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu 
infantil i juvenil (430 hores)

Quant a la formació contínua, adreçada prioritàriament 
a persones treballadores en actiu, s’ha dut a terme quatre 
accions formatives:

-  Anglès -Nivell A1  (50 hores)
-  Alemany - Nivell A1 (50 hores)
- Coaching: Eines per augmentar el teu rendiment 
personal i professional (20 hores)
-  Habilitats comunicatives: Com parlar en públic (20 
hores)

D’altra banda, el Centre va realitzant formació bàsica 
en informàtica i sessions de recerca activa de feina, 
aquest any amb la novetat de comptar amb la participació 
d’ADECCO S.A. ETT.

Bona nota en l’accés als cicles formatius
A primers de maig els alumnes que han seguit els cursos de 
preparació per a les proves d’accés als Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i de Grau Superior van presentar-se a les proves 
realitzades a l’Institut Milà i Fontanals, d’Igualada, amb uns 
resultats molt bons. Dels 22 alumnes que es van presentar, 
les van superar 18, més d’un 80%. 

Pel que fa a l’orientació laboral, 69 noves persones han 
vingut al Centre per tal de realitzar una primera entrevista 
ocupacional, i s’han realitzat 308 accions d’orientació laboral 
i suport en processos de recerca de feina, formació i definició 
d’itineraris personals. Cal destacar, durant aquest primer 
semestre de 2015, que un total de 104 persones usuàries 
del Centre han trobat feina.

111 són les empreses de Calaf i rodalies que actualment 
compten amb els serveis del Centre de Recursos per a 
l’Ocupació, bé sigui com a borsa de treball o amb l’oferta de 
formació contínua per als treballadors, i també pel que fa a 
altres necessitats que puguin sorgir.

Continuem treballant per tal d’oferir la millor resposta a les 
necessitats formatives i laborals de les persones i empreses 
del municipi i rodalies.

Balanç molt positiu del primer semestre del 2015 
al Centre de Recursos per a l’Ocupació

Una de les nombroses accions formatives del CRO.
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     Els dies 8 i 9 de maig l’Ajuntament de Calaf i 
l’empresa E2S van portar a terme la presentació 
d’aquest innovador projecte d’e-commerce, en unes 
sessions informatives que van comptar amb una bona 

resposta per part dels agents econòmics del municipi. 
En total van ser una seixantena de negocis que hi 
van prendre part, de l’àmbit del comerç, l’hoteleria, 
l’empresa, l’artesania i el mercat. A banda d’exposar-
los la idea, el que es volia era recollir el grau d’interès 
dels assistents en aquest projecte —que ha quedat 
valorat amb una nota de 8 sobre 10—, i conèixer quins 
dubtes i suggeriments els podia generar. A partir del 
material recollit i de les adhesions dels negocis 
interessats —que s’estan acabant de recopilar—, es 
redactarà el projecte definitiu perquè la Diputació 
pugui consignar el finançament necessari i poder fer 
realitat el web el més aviat possible.
A l’espai web www.mercatdecalaf.cat podeu 
trobar més informació sobre el projecte, així com un 
apartat de preguntes freqüents on resoldre dubtes 
i qüestions. També podeu sol·licitar la presentació 
específica per al vostre àmbit, enviant un correu 
electrònic a info@mercatdecalaf.cat

Bona acollida de la iniciativa MercatdeCalaf.cat, 
un web que recollirà tota l’oferta econòmica del municipi

C ultura

P romoció econòmica

Calaf tindrà un mapa 
del seu patrimoni cultural

   Ben aviat començarà la primera 
fase del projecte per dotar el nostre 
municipi del seu mapa de patrimoni. 
Es tracta d’una eina que recollirà 
informació exhaustiva sobre el 
patrimoni de Calaf, en totes les seves 
vessants: immoble (edifi cis, conjunts 
arquitectònics, obra civil, jaciments 
arqueològics), moble (elements 
urbans, col·leccions, objectes), 
documental (fons d’imatges, de 
documents i bibliogràfi cs), immaterial 
(festes, artesania, tradició oral, 
música i dansa, costumari) i del medi 
natural (zones d’interès, espècies 
botàniques singulars, jaciment 
paleontològic). Així doncs es tracta 
d’un treball molt complet, que 
permetrà concentrar tot el patrimoni 
local fomentant-ne la divulgació i la 
conservació. 

L’empresa [In]Situ serà l’encarregada 
d’elaborar el mapa del patrimoni de 
Calaf i té previst de començar de 
seguida el treball de camp; per això 
des de l’Àrea de Cultura agraïm la 
col·laboració de tothom qui vulgui 
participar-hi, ja sigui assenyalant 

indrets d’especial interès o bé 
explicant costums, festes o 
tradicions actuals o antigues. Com 
més informació relativa al patrimoni 
aconseguim, més ric i complet serà 
aquest mapa! 

Si teniu alguna aportació a fer, 
podeu facilitar el vostre contacte 
a l’Àrea de Cultura d’aquest 
Ajuntament (tel. 938698512 
– arxiucalaf@calaf.cat), perquè 
l’empresa encarregada de l’estudi 
pugui parlar amb vosaltres. 

El projecte, que té un cost global 
de 7.550 euros, compta amb 
una subvenció de la Diputació de 
Barcelona per un import de 6.040 
euros, mentre que els 1.510 euros 
restants els aporta el municipi.

Homenatge 
a Riquer

   El mes de juny van enllestir-
se els treballs de col·locació 
de la nova peça escultòrica 
commemorativa d’Alexandre 
de Riquer al seu emplaçament 
originari, a la plaça dels Arbres. 
El suport de gres inicial, 
inaugurat el 1976, va quedar 
malmès amb motiu de les obres 
de reurbanització de la plaça, 
i es va aprofi tar per repensar 
l’escultura de manera que 
quedés més integrada en la nova 
imatge de l’espai. Així doncs, el 
nou disseny consisteix en una 
placa de ferro envellit i troquelat 
a mode “d’exlibris”. Això sí, s’ha 
conservat el medalló amb l’efígie 
de l’artista modernista, obra del 
cèlebre escultor Frederic Marès. 

El resultat fi nal, doncs, combina 
la modernitat de la nova peça 
amb la imatge clàssica del 
medalló de Riquer, una fusió 
que des d’ara torna a recordar 
als veïns i visitants els orígens 
calafi ns d’Alexandre de Riquer.

L’empresa E2S, presentant la iniciativa a Calaf.
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Calaf va viure el darrer dissabte de juny 
un gran desFOLCa’t!, amb rècord de públic

    Una tarda i una nit totalment estivals van acompanyar 
la 24a edició del desFOLCa’t! – Festival de Música 
Popular i Tradicional, que el dissabte 27 de juny va 
omplir Calaf de visitants d’arreu. Des de l’organització 
valoren molt positivament la massiva assistència de 
públic, fet que mostra la bona salut del Festival i 
l’encert a l’hora de configurar el cartell d’enguany.

Les activitats van començar dissabte a la tarda. Al 
Casal s’hi va celebrar un animat taller de jotes i 
boleros, mentre que la plaça Gran va servir d’escenari 
de la tarda de cultura popular. Els castellers de 
Santpedor i els Picapolls de la Gavarresa van ser els 
encarregats d’aixecar diversos pilars i castells al peu 
mateix del campanar de Calaf. Les colles van acabar 
la demostració amb un 4 de 6 compartit i amb dos 
pilars de 4. Després, Jam va estrenar el seu original 
espectacle Dragon St, que va arrencar somriures entre 
petits i grans. Finalment, van ser les colles bastoneres 
les encarregades d’actuar davant del nombrós públic, 
i de baixar després en cercavila fins a la plaça dels 
Arbres.

Allí es va celebrar un concorregut sopar popular, una 
bona manera d’agafar forces per a una nit intensa, 
plena de concerts. La primera actuació va omplir 
a vessar la plaça dels Arbres: David Caño, David 
Fernández i Borja Penalba van captivar l’auditori amb el 
reivindicatiu espectacle d’homenatge a Ovidi Montllor, 
“Ovidi al cub”. La programació va continuar després 
amb el ball amb els mallorquins Sa Torre i els concerts 
als bars: els Riu al bar Canet, els Morena al Bar Rosa 
i els Flamingo Tours al pub Skàndol —els anunciats 
Dead Bronco no van poder ser-hi per motius de salut. 
Tot plegat va mantenir l’ambient fins a la matinada, 
quan l’escenari de la plaça dels Arbres va acollir les 
actuacions de la Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra 
i els seus ritmes gitanos i, finalment, els esperats 
Babylon Circus. Els francesos no van decebre les 
expectatives i van protagonitzar un grandíssim concert 
davant d’un públic ben nombrós, que va aguantar fins 
al final del desFOLCa’t.

 
Des de l’organització, la COMTCASE, es fa un balanç molt 
positiu del certamen; i és que, malgrat les dificultats, 
s’esforcen per presentar un programa atractiu i de gran 
qualitat cada any, mantenint l’essència del festival 
encara que es redueixi el nombre d’actuacions. Sens 
dubte un dels encerts d’enguany va ser precisament 
l’espectacle “Ovidi al cub”, que s’emmarcava dins de 
la commemoració del vintè aniversari de la mort del 
cantautor, i que va aconseguir atraure un nombrós i 
entregat públic a la plaça dels Arbres.

C ultura

Exhibició castellera a la plaça Gran.

L’original espectacle infantil de JAM. “Ovidi al cub” va omplir a vessar la plaça dels Arbres.
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B enestar social

Celebrada una nova edició 
de la Festa de la Gent Gran de Calaf

    Una missa solemne, amb els cants 
de la Coral Ressons, va ser el punt 
de partida de la Festa de la Gent 
Gran d’aquest any. L’església de Sant 
Jaume va acollir aquesta celebració, 
seguida d’un bonic concert per 
part de la mateixa coral, que va 
interpretar peces com “Lluny de ma 
pàtria”, “El lleó”, tres fragments de 
la “Cançó d’Amor i de Guerra” —que 
va comptar amb la col·laboració de 
la soprano Marina Torra— i el cor 
d’esclaus de “Nabucco”. El concert 
va ser d’allò més aplaudit per part 
dels assistents, que van ovacionar 
la interpretació de la jove soprano. A 
continuació, a la mateixa església, es 
va fer la ja tradicional fotografi a de 
grup. La festa va continuar a la sala 
Bogart, amb el dinar de germanor, 
l’espectacle i el ball. Abans d’iniciar 
l’àpat Agustí Vilà, de l’Ofi cina de gent 
gran activa, va parlar de l’envelliment 

progressiu de la població catalana 
però destacant-ne, això sí, els 
aspectes positius i els guanys en 
qualitat de vida. La llavors alcaldessa, 
Maria Antònia Trullàs, va destacar la 
importància que tenen les persones 

grans en la nostra societat, com a 
font de saviesa i experiència, mentre 
que la regidora de Benestar, Pilar 
Cardona, va agrair la presència de 
tothom i va emplaçar els assistents a 
retrobar-se l’any vinent.

   El dimarts 30 de juny la calafi na Pepeta Muxí Font 
va viure un dia ben especial, i és que complia els 
seus 101 anys de vida. Una edat ben avançada que 
la Pepeta gaudeix amb una bona salut i, sobretot, 
amb un excel·lent sentit de l’humor. 
Des del consistori de Calaf es va voler felicitar la 
protagonista de la jornada amb un ram de fl ors, 
que li van lliurar personalment l’alcalde, Jordi Badia, 
i la regidora de l’àrea de Serveis a les persones, 
Montserrat Isern. A més de conversar una bona 
estona amb l’àvia i la seva família, es va fer un 
brindis a la salut de l’homenatjada. I és que complir 
els 101 anys ja és tota una fi ta, i més si es fa amb els 
ànims i l’alegria de la Pepeta. Moltes felicitats!

El consistori felicita la Pepeta 
Muxí pels seus 101 anys

Grup de suport per a 
cuidadors/es no professionals

Els participants a la festa, en la tradicional fotografi a de grup.
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Alegre Pasqua a Calaf, 
amb les caramelles del Mil·lenari

   Barretines i faixes van acolorir la diada de Pasqua a 
Calaf, que enguany va acollir unes renovades caramelles 
de la mà de l’AMPA de l’Escola Alta Segarra. El més de 
centenar de cantaires i dansaires van recórrer els carrers 
i places del municipi des de bon matí. També van cantar 
a dins de l’església després de missa, i van oferir una 
actuació completa a la plaça Gran. Seguidament es 
van traslladar a la plaça dels Arbres, per participar en 
la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Jovenívola 
d’Agramunt. El dia de Pasqua es va cloure amb el ball a 
la Unió Calafina, amb el conjunt Yas.

F estes

En Joel i la Gina assisteixen a 
FirAnoia en representació de Calaf

   Del 18 al 21 de juny es va celebrar a Igualada la 
tradicional Fira, que l’any passat va reinventar-se 
canviant de dates (ara se celebra al juny) i de nom. Com 
sempre Calaf hi va ser present gràcies a la participació 
de l’hereuet i la pubilleta, que aquest any són en Joel 
Pérez Colom i la Gina Vilaseca Costa. Així doncs, el 
diumenge de Fira van prendre part en els diversos actes 
matinals, acompanyats de les seves famílies, i portant 
la cistella de productes de la terra per a l’ofrena —així 
com el rètol que els identificava com a representants del 
nostre municipi. Gràcies Joel i Gina per la vostra tasca!

Festa al carrer de la Sort, amb 
campionat de botifarra i inflables

  El dissabte 18 de juliol els veïns del carrer de la Sort 
estaven de festa, una activitat que se celebra des de fa 
ja uns anys i que com sempre és oberta a tots els veïns 
de Calaf. Enguany la programació incloïa un torneig de 
botifarra, que va comptar amb la participació de set 
parelles. El primer lloc va ser per a Ramon Bujons i 
Francesc Cribillers; el segon lloc per a Juan Pérez i Joan 
Roig; i la tercera posició per a Jordi i Jaume Mas. Després 
del campionat va ser el torn dels més petits, que no van 
parar de saltar i de passar-s’ho bé amb l’atracció inflable. 
Un bon berenar a base de xocolata desfeta va posar punt 
i final a la tarda.

Benedicció de vehicles i ball 
per celebrar Sant Cristòfol

   Desenes de vehicles van passar el dissabte 11 de juliol a 
la tarda per davant de la tarima instal·lada a la plaça dels 
Arbres, des d’on el rector de la Parròquia Joan Sanglas 
feia la tradicional benedicció de Sant Cristòfol. Cotxes, 
motocicletes, furgonetes i camions anaven seguint el 
recorregut de la benedicció, que transcorria pel passeig 
de Santa Calamanda, la carretera de Manresa, la carretera 
Llarga i l’avinguda de la Pau. L’endemà diumenge, el 
passeig de Santa Calamanda va estar ben animat pel ball 
de Sant Cristòfol: les taules dels bars omplien el carrer, 
mentre que nombrosos balladors seguien els ritmes i les 
melodies de Pere Rico.

El campionat de botifarra va obrir els actes. Foto: Ariadna Riu Una llarga cua de vehicles esperaven per ser beneïts.

La Gina i en Joel, a l’Ajuntament d’Igualada. Les caramelles van ser enguany molt participades.
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F estes
Gran participació en la benvinguda 

de la Flama del Canigó a Calaf
   Centenars de persones van omplir el 23 de juny a la 
tarda la plaça dels Arbres per donar una gran rebuda 
a la Flama del Canigó. Va ser Manolo Rodríguez, de 
BikeCalaf.Cat, l’encarregat de portar l’últim relleu de 
la flama i lliurar-la a l’alcalde, Jordi Badia. D’aquesta 
manera es reconeixia la implicació del ciclista calafí, 
que va patir un malaurat accident, en aquesta festa de 
Sant Joan.
Una delegació de ciclistes de BikeCalaf.Cat havia anat a 
recollir la Flama a Ponts, com fan des de fa ja uns vuit 
anys. En arribar a Calaf, un públic nombrós els esperava 
a la plaça juntament amb els representants del govern 
municipal. Després de rebre la Flama, l’alcalde, Jordi 
Badia, va donar ànims a Manolo Rodríguez i li va 
desitjar una bona i ràpida recuperació. També va agrair 
el paper de BikeCalaf.Cat, La Polseguera i l’associació 
ARCA en la festa de Sant Joan. A continuació va llegir 

el manifest d’enguany proposat per Òmnium Cultural, 
escrit per l’antic escolta i membre de Tradicions i 
Costums Nemesi Solà. Seguidament una sorollosa traca 
va ressaltar la presència a la plaça del Drac Cucarell i 
del Cuca1000. Després dels forts aplaudiments, es va 
començar a repartir coca i xocolata desfeta entre els 
nombrosos assistents.
Finalment va ser el moment de repartir la Flama del 
Canigó per encendre les 8 fogueres que s’havien inscrit 
prèviament. Cada un dels representants de les fogueres 
va rebre de mans del club ciclista i de l’Ajuntament un 
fanalet amb la Flama i coca i cava com a obsequi.
La pluja, que va respectar tot l’acte, va arribar 
finalment a quarts de nou del vespre, cosa que va 
obligar La Polseguera a traslladar el sopar popular a la 
Unió Calafina, anul·lar el ball i avançar l’actuació dels 
DJ’s de MDF.

La Pineda celebra una animada Festa Major, 
acompanyada de les altes temperatures

   Els veïns del barri van viure una Festa Major d’allò més 
participada el primer cap de setmana de juliol. Divendres 
a la nit hi va haver un divertidíssim espectacle d’escala en 
hi-fi, que aquest any va portar dalt de l’escenari més de 
80 actors i actrius de totes les edats. L’endemà dissabte 
al matí hi va haver missa i concert-vermut, i a la nit es 
va organitzar una sorprenent festa dels anys 60. Els 
participants podien lluir roba de l’època mentre prenien part 
en el sopar popular, i ballaven fins a la matinada gràcies a 
Los Guateques i als DJ’s Kim i Èric López. Diumenge al 
matí es va poder fer passar la calor amb els inflables i la 
festa de l’aigua: els nens i nenes s’hi van divertir d’allò 
més —així com també alguns adults, que van remullar-
se també per suportar les altes temperatures. Al vespre, 
el ball amb el grup Crystal va posar punt i final a la Festa 
Major d’enguany.
Cal destacar també l’actuació dels Moixiganguers d’Igualada 
a la plaça del carrer de Salvador Espriu: la colla igualadina 
celebrava el seu vintè aniversari aixecant un pilar de quatre 

a cada una de les poblacions de la comarca. A Calaf se’ls 
va demanar que ho fessin al barri de la Pineda, tenint en 
compte que els veïns hi celebraven la seva Festa Major.

Lectura del manifest de St. Joan per part de l’alcalde.Arribada de la Flama a la plaça dels Arbres.

Els inflables i l’aigua van ser la diversió de diumenge al matí.
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Medi ambient

   El sol i les altes temperatures del diumenge 10 de 
maig van acompanyar la plantada d’alzines del projecte 
Arrela’t a Calaf, que enguany va aplegar una trentena 
de famílies a la zona verda del polígon industrial, just 
darrere del parc de Bombers. Els nens i nenes nascuts 
el darrer any, juntament amb les seves famílies, van 
poder plantar la seva alzina al costat del número 
corresponent. D’aquesta manera, podran identificar 
l’arbre a mesura que aquest creixi.
L’acte el va encetar la llavors alcaldessa, M. Antònia 
Trullàs, amb unes paraules de benvinguda, i seguidament 
l’orquestra de l’Escola Municipal de Música de Calaf va 
interpretar tres conegudes peces. Després es va dur a 
terme el relleu del Consell Municipal d’Infants, que a 
partir d’ara quedarà format per Anaïs Argerich, Alba 
Esteban, Dani Herraiz, Sergi Catalan, Abu Bakar Barry, 
Berta Molina i Èric Comaposada. Per la seva banda, 
Omar Diarra, Queralt Vilaseca, Dàlia Serrano i Isaac 
Caballol deixen el Consell perquè, a partir del setembre, 

continuaran els seus estudis a l’IES Alexandre de Riquer. 
Després de la plantada dels arbres hi va haver un petit 
aperitiu per a tots els assistents.

Una trentena de famílies 
van plantar la seva alzina a Calaf
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Les noves alzines, plantades a la zona del parc de bombers.
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E nsenyament

   Uns 32 alumnes de la Llar d’Infants de Calaf, La 
Boireta, començaran el curs vinent P3 a l’escola Alta 
Segarra. Per això les seves famílies i les educadores del 
centre, juntament amb els seus companys, van dedicar-
los la festa de fi de curs el passat 3 de juliol.
El pati de La Boireta es va omplir de nens i nenes, pares 
i mares, tiets i tietes, avis i àvies... que no es van voler 
perdre la festa de fi de curs del centre. La calor se 
suportava millor a sota dels tendals que donen ombra al 
pati, i és allà on va seure tot el públic per presenciar el 
lliurament dels diplomes als nens i nenes que l’any que 
ve començaran P3.
L’acte comptava amb la presència de la regidora de l’àrea 
d’Urbanisme i Via Pública, Teresa Torrijos, i de la regidora 
de l’Àrea de Serveis a les Persones, Montserrat Isern. 
Les representants municipals van felicitar els petits 
alumnes i les seves famílies, encoratjant-los a aprofitar i 
gaudir tots els anys d’aprenentatge que tenen al davant. 
Després, la directora del centre, Ingrid Ruiz, va anar 
cridant a l’escenari els alumnes de P2 per lliurar-los el 
corresponent diploma.
A continuació l’AMPA de al Boireta va oferir coca, xocolata 
i refrescos a tots els assistents, mentre els més menuts 
s’ho passaven d’allò més bé a l’inflable que es va muntar 
per a l’ocasió.

Nou tendal
Des de finals del mes de juny La Boireta compta amb 
un nou tendal al pati, concretament damunt del sorral. 
D’aquesta manera els petitons, quan surten al pati i 
juguen a la sorra, estan convenientment resguardats del 
sol i poden suportar millor les altes temperatures. 

La Boireta de Calaf acomiada la classe dels ‘grans’ 
de la Llar d’Infants amb una simpàtica festa

Medi ambient

    Els alumnes de la Casa d’Oficis de Calaf i d’altres 
veïns del municipi van assistir el dijous 23 de juliol a 
la tarda  a un taller sobre contractació i comptabilitat 
energètica, que impartia l’empresa Sistemas 
medioambientales a la Casa Bertran. L’activitat 
s’emmarcava dins de la Setmana de l’Energia, i 
consistia a explicar amb detall les diverses modalitats 
de contractació i les tarifes que ofereixen aquestes 
grans empreses, i com escollir allò que s’ajusta més 
a les necessitats de cadascú. La segona part del taller 
estava més dirigida a l’estalvi energètic, amb consells 
i trucs per no malbaratar energia ni recursos de cap 
tipus. La xerrada es completava amb una exposició 
centrada precisament en l’estalvi energètic, i a la qual 
els visitants podien fer propostes concretes. 

Interessant taller sobre contractació 
i estalvi energètic a la Casa Bertran

Per a cada consum energètic hi ha una tarifa més adequada.

El nou tendal, damunt de la zona del sorral.

Els nens i nenes van saltar i jugar a l’inflable instal·lat al pati.



16

E nsenyament
Celebrat el fi de curs 

de l’Escola Alta Segarra

    El divendres 12 de juny l’Escola Alta Segarra de Calaf va 
celebrar la seva festa de fi de curs, un acte que va comptar 
amb una excel·lent participació. I és que tota la comunitat 
educativa de l’escola posava fi d’aquesta manera a un 
curs ple d’aprenentatges i emocions; especialment els 
alumnes de 6è de primària que el curs vinent començaran 
a l’Institut. Com sempre es va celebrar un sopar popular 
preparat per l’AMPA de l’Escola, i es va poder gaudir d’una 
vetllada de coneixences i conversa per part dels pares i 
mares, i de diversió per als més petits, amb música i un 
espectacle a càrrec dels alumnes. 

Primer contacte dels alumnes 
de l’Institut amb la dansa i l’òpera 

   En les darreres setmanes de curs, diversos alumnes 
de l’IES Alexandre de Riquer de Calaf van prendre part 
en dos interessants projectes artístics. D’una banda, el 
“Fem dansa”, en el qual els nois i noies participaven d’un 
espectacle d’expressió corporal, amb temàtica basada 
en els planetes del sistema solar. De l’altra, l’assaig i 
la representació de l’òpera “Brundibar” al Kursaal de 
Manresa, a càrrec d’alumnes de l’Institut calafí, de 
l’escola Joviat, FEDAC Manresa i l’escola Ave Maria. Els 
van acompanyar cantants i actors professionals, i també 
l’Orquestra del Conservatori de Manresa.

L’Escola de Música sorprèn amb 
unes animades músiques de ball

  El 22 de juny els alumnes i professors de l’Escola 
Municipal de Música van aplegar un públic nombrós al 
carrer de Mestre Manel Giralt, amb motiu del seu concert 
de final de curs. 
El repertori estava dedicat íntegrament a la música de 
ball, de manera que el carrer es va omplir de conegudes 
melodies i de ritmes d’allò més animats. En l’acte, 
que servia per tancar el curs escolar, es van lliurar els 
diplomes de nivell elemental als alumnes que han assolit 
aquesta titulació, i que a partir d’ara passaran a nivell 
professional. 

Els alumnes de 3r, 
de visita a l’Ajuntament de Calaf

    Els nens i nenes de 3r de primària de l’Escola Alta 
Segarra van visitar el 28 de maig passat les dependències 
municipals, activitat que complementava els continguts que 
havien estat estudiant a classe, sobre els ajuntaments i la 
gestió dels pobles. Acompanyats de les seves educadores, 
els infants van ser rebuts pel llavors primer tinent d’alcalde, 
Joan Caballol, qui va mostrar-los els diversos departaments 
i va explicar-los el funcionament del consistori i les tasques 
que s’hi realitzen, i va respondre les preguntes que li van 
plantejar. La visita va acabar a la Sala de Plens, on els nens 
i nenes van rebre una gorra de “Viu Calaf” com a obsequi.

El concert de “músiques de ball” va omplir el carrer. Espectacle de fi de curs a l’Escola Alta Segarra.

Els participants de l’activitat de dansa. Els alumnes van acabar la visita a la sala de plens.
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Calaf recull 520 euros per a l’esclerosi múltiple 
amb la festa solidària del Mulla’t

  La cita solidària del Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple, celebrada el 
passat 12 de juliol, va aconseguir 
recollir al municipi un total de 520,20 
€. Més de la meitat dels diners 
recaptats (272 €) correspon a la 
venda de material de marxandatge, 
enguany amb uns simpàtics 
dissenys de Pilarín Bayés. Per la 
seva banda, la venda d’entrades va 
generar 244,90 € i els donatius a la 
guardiola, 3,30 €. A més dels diners 
recollits, que ja s’han ingressat a 
la Fundació Esclerosi Múltiple, cal 
destacar el suport “simbòlic” a la 
campanya, per exemple amb el salt 
solidari que es va fer a la piscina a 
les 12 en punt del migdia. 

    El dissabte 6 de juny va entrar en funcionament 
el nou local social de l’estadi de les Garrigues, un 
equipament que donarà servei a la Unió Esportiva 
Calaf i puntualment també a l’associació de veïns del 
barri de la Pineda.
L’espai compta amb una sala vidriada des d’on es 
pot veure tot el camp i, per tant, seguir el partit 
resguardats de les inclemències del temps. De fet, el 
dia de la posada en marxa ja es va poder demostrar 
la utilitat del local, per poder veure el partit entre 
la UE Calaf i el Soual sense patir la calor exterior. 
L’equipament també té una barra de bar, una àmplia 
cuina, un despatx i lavabos.
Des de fa uns dies, el local disposa de connexió a 
Internet a través de wifi, servei que proporciona 
l’empresa ASP Wifi, un requisit que es demana des de 
la Federació per tal de tramitar tota la documentació 
referent a l’arbitratge dels partits.

7è Campus d’Estiu
Entre el 29 de juny i el 17 de juliol, la Unió Esportiva 
Calaf ha portat a terme la setena edició del Campus 
d’Estiu, en el qual han participat 54 de nens i nenes 

d’entre 5 i 15 anys. Amb les activitats del Campus, els 
alumnes han pogut aprendre i perfeccionar aspectes 
físics, tècnics i tàctics i, sobretot, fer esport i passar-
s’ho d’allò més bé.

La UE Calaf estrena el nou local social 
del camp de futbol

E sports

Continua la temporada d’estiu a la piscina

Les intenses calors d’aquest mes de juliol han fet que 
passar el matí o la tarda a la piscina es converteixi 
en una opció d’allò més atractiva. Així doncs, 
l’equipament registra cada dia una alta freqüència 
d’ús; als matins, sobretot alumnes dels casals i 
activitats que es porten a terme al municipi, i a les 
tardes, participants dels cursets de natació i públic 
general. També hi ha un bon ambient a la zona del 

bar, sota de la pèrgola que dóna ombra a les taules 
exteriors.
Els cursets de natació s’acabaran el proper divendres 
31 de juliol i la festa de cloenda i exhibició es farà 
aquell mateix dia a la tarda. 
La piscina romandrà oberta fi ns el 31 d’agost, amb 
el mateix horari: de dilluns a diumenge d’11.00 h a 
20.00 h.

El salt solidari del Mulla’t, diumenge al migdia a la piscina.

Des del bar es pot veure tot el terreny de joc.
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   Les places i carrers de Calaf van viure el 5 de juny a la 
nit una gran festa, amb motiu de la primera “shopping 
night” organitzada pels comerços. Els establiments 
obrien excepcionalment fins les onze de la nit, i els 
bars i restaurants —que van rebre un bon nombre 
de clients— oferien tapes especials per a l’ocasió. Al 
carrer, les propostes van incloure una batucada, una 
exhibició de tai-txi, ball country i un concert final, amb 
el grup Natiu.

Un dels plats forts era el pas per Calaf de la cursa 
de BTT Powerade-Sant Sebastià, una dura prova en 
la qual prenien part deu ciclistes del BikeCalaf.Cat. 
El nostre municipi formava part del traçat i es va 
convertir en un dels avituallaments però, sobretot, 
en un dels passos més animats i ambientats. Amb 
un èxit total de convocatòria, els aficionats van 
aplaudir i animar els ciclistes i, evidentment, van 
ovacionar els participants locals. L’espera del pas de 
la Powerade es va amenitzar amb la música del DJ 
Quim i les acrobàcies impossibles dels germans Seuba, 
campions de Bike Trial, deixant bocabadat el públic. 
Des de l’organització de la Powerade es va valorar de 
manera molt positiva la gran acollida que van tenir els 
corredors a Calaf, totalment entregats al seguiment de 
la cursa. I és que a part de l’expectació que va generar 
al carrer, nombrosos calafins aficionats al ciclisme van 
seguir el desenvolupament de la cursa gràcies a una 
aplicació de mòbil, i també a través de missatges de 
whats app que circulaven amb informació sobre la 
participació dels locals.

Bona nota
Pel que fa als intrèpids ciclistes calafins, van poder 
fer un gran paper en la Powerade Barcelona-Sant 
Sebastià. Els tres equips de BikeCalaf.Cat, a part de 
poder acabar la cursa —ja tota una proesa, ja que hi 
va haver molts abandonaments per la duresa de la 
prova i per la calor—, van aconseguir unes posicions 
ben destacades. L’equip format per Jordi i Eloi Estany i 
Jaume Masafret va quedar 4t en la categoria d’equips 
de 3; mentre que els germans Montaner i Romà Guix 
es van classificar en 5a posició. Per la seva banda, 
Joaquim Fonoll, Salvador Vila i Oriol Lladó van quedar 
en 9è lloc.

En individuals, malauradament Ramon Catalan no va 
poder acabar la cursa després d’arribar tard al segon 
avituallament, a Balaguer. Tot i la seva gran motivació 
i preparació física i mental, el ciclista no va poder 
assolir el seu repte en aquesta ocasió. Una motivació 
més per afrontar noves aventures de cara al futur. I 
és que tots deu corredors poden estar ben satisfets de 
la seva participació en aquesta duríssima prova, que 
ha representat un gran esforç mental i físic —alguns 
dels ciclistes expliquen que en només aquests dos 
dies han perdut entre 3 i 6 kg.

Entre la programació de la “shopping night” i el 
pas de la cursa ciclista, l’ambient als carrers de 
Calaf divendres a la nit va ser ben evident. La festa 
l’organitzaven els comerços de Calaf i BikeCalaf.Cat, 
amb el suport de l’Ajuntament.

Calaf, el millor avituallament
Dies després de la cursa, l’organització de la 
Powerade va voler transmetre el seu agraïment a 
Calaf per l’excel·lent rebuda que va dispensar a 
l’esdeveniment; va felicitar les entitats i institucions 
que ho van fer possible ja que, segons van afirmar, el 
nostre municipi va ser la millor estació d’avituallament 
d’aquesta edició.

La ‘shopping night’ i el pas de la Powerade 
van generar un gran ambient a Calaf

E sports

Els carrers es van animar a ritme de batucada.

Els ciclistes van ser rebuts amb molt entusiasme. El grup Natiu, a la plaça Ravalet.
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Des d’aquest petit espai de participació política volem, 
en primer lloc, agrair molt sincerament als calafi ns i 
calafi nes que ens varen fer confi ança el seu suport, 
i aconseguir alhora recuperar la d’aquelles persones 
que, per un o altre motiu, hagin escollit altres opcions i 
propostes més o menys sinceres i realitzables...
En qualsevol cas, aclarida la intensa rumorologia 
—interessada— sobre possibles pactes postelectorals, 
creiem que ja s’ha evidenciat el que seran les bases 
de la nostra tasca, fent una oposició responsable per 
garantir el progrés de Calaf des de la lleialtat a la 
nostra vila, als seus vilatans i, per extensió, als seus 
representants.
Per aquest motiu, en el ple d’aprovació del cartipàs 
municipal, vàrem optar per abstenir-nos —de bona 
fe— en els diferents punts davant les propostes 
organitzatives de l’Equip de Govern, per facilitar la 

governabilitat de Calaf i evitar entrar en una paràlisi 
que considerem que seria nefasta per als interessos del 
municipi.
En aquest sentit creiem que cal destacar el fet que 
aconseguíssim el compromís de l’Equip de Govern que 
—a canvi de la nostra abstenció en “l’original sistema 
retributiu” dels regidors del Govern— ha anunciat que 
continuarà amb la tramitació de l’expedient iniciat per 
CiU i que ha de permetre que Calaf pugui disposar d’un 
servei fonamental com és el del tanatori  —podreu trobar 
més informació a www.facebook.com/ciu.calaf
Desitgem doncs que en reciprocitat a la nostra actitud 
es compleixin els acords i les promeses, i que no 
s’aturin els nombrosos projectes iniciats l’anterior 
legislatura que —amb reconeixement o sense— al 
nostre entendre són fonamentals per al progrés de 
Calaf.

L’oposició responsable CIU

Després de les eleccions del 24 de maig, a Calaf 
tenim un nou alcalde, el Sr. Jordi Badia, d’ERC, que ha 
introduït algunes novetats que no veiem gaire dignes de 
celebració. Malgrat ser l’alcalde que ha obtingut menys 
vots en tota la història de Calaf és el que més cobrarà, 
amb un salari que té un cost real de més de 48.000€ 
anuals. Entenem que aquesta enorme despesa no té cap 
justifi cació.
També s’han establert una sèrie d’indemnitzacions per 
a tots els grups municipals però distribuïdes de manera 
que amaguen verdaders sous encoberts als regidors 
d’ERC. Així, mentre tots els regidors podrem rebre 125€ 
per participar en les sessions públiques del ple —màxim 
òrgan de decisió municipal—, els regidors d’ERC es faran 
el sou que vulguin gràcies a les noves retribucions que 
han creat per conceptes que només ells podran cobrar: 
225€ per cada reunió seva a porta tancada i sense límit 

de sessions; 175€ per Juntes de Govern, un òrgan 
que no han de tenir els municipis de menys de 5.000 
habitants; o 100€ per assistir a meses de contractació.
El resultat de tot això és que els regidors d’ERC, que 
van prometre “eliminar les retribucions”, tindran uns 
ingressos mínims mensuals de 750€ i per molt que 
s’entestin a dir que rebaixen el cost de l’Equip de Govern, 
a la pràctica no hi ha límit a les seves retribucions. Tot 
plegat mentre tenim un índex d’atur intolerable i un 
endeutament totalment insostenible. Per tot això, els 
representants del GIC vàrem votar en contra d’aquests 
acords, que es van aprovar gràcies a l’abstenció del grup 
municipal de Convergència. 
El programa electoral d’ERC prometia posar l’Ajuntament 
al servei de les persones. Ara haurem de veure si amb 
això pensaven en totes les persones o només les del seu 
grup municipal.

ERC: Al servei de les persones? GIC-VV

L’equip de Junts per Calaf fa unes setmanes que 
és també l’equip de govern de l’Ajuntament de 
Calaf. N’estem aprenent. Algunes coses, però, ja 
les sabem. Per exemple, que Calaf és viu, que la 
gent tenim ganes de treballar, de tirar endavant 
amb força i en la bona direcció. Que tenim ganes 
de veure un Calaf dinàmic. Que hi passin coses. Per 
això, des de l’equip de govern de Junts per Calaf 
treballem fort perquè les coses passin. Perquè no 
es retardi absolutament res. Perquè cap pregunta, 
queixa, suggeriment o instància es quedi en l’oblit.

Estem treballant fort, per exemple, en la Festa 
Major. Aquest any prenen molt protagonisme els més 
joves. La Kursa de Lokus, la Kursa de Lokus infantil, 
la Plaça dels Jocs, dues animacions de carrer i dos 

espectacles d’escenari, entren a la programació de la 
Festa Major.  Apostem al màxim per la participació.  
Per això, participaran i organitzaran els diferents 
actes més d’una vintena d’entitats i associacions 
de la nostra Vila. Aquesta ha de ser l’essència de 
la nostra Festa Major. Escoltem aquells i aquelles 
que són especialistes en les seves matèries. Estem 
convençuts que, malgrat que tot i que quan vam 
entrar no hi havia res fet, aquest any tindrem la 
millor festa major que hem tingut mai.

Jordi Fitó
Segon tinent d’alcalde
Regidor de Cultura, Participació ciutadana i Joventut

Tindrem la millor Festa Major JpC - AM

G rups munici-
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Xarxa Calaf

    Aquesta serà una temporada memorable per al club, 
ja que dos dels seus equips s’han proclamat campions de 
les respectives categories.
D’una banda, el primer equip de l’EFSAS, el sènior, va 
aconseguir el títol de Lliga quan faltaven encara tres 
partits per al fi nal de temporada, amb un contundent 
8-4 davant del complicat Futbol Sala Bellvís. D’aquesta 
manera, els sènior jugaran aquesta propera temporada a 
la categoria Primera Nacional.
També els prebenjamins van declarar-se campions 
de lliga, quedant els primers del seu grup, el C, en la 
territorial de Lleida. Enhorabona!

Amistós contra la selecció catalana sub-20
Una de les celebracions de fi nal de temporada va ser 
el partit amistós entre el sènior de l’EFSAS i la selecció 
catalana sub-20, que els locals van guanyar per 4 gols a 3. 
La cita esportiva va servir també per agrair públicament 
la trajectòria esportiva de l’equip JIP dels Prats de Rei, 
essent l’inici de la tasca que avui desenvolupa l’Escola. 
També es va fer un reconeixement a un dels entrenadors 
del sènior, Jordi Muxí, vinculat al futbol sala des de fa 
més de 27 anys.
A l’acte hi van assistir el president i la secretària de la 
Federació Catalana de Futbol sala, Jordi Eduardo i Carme 
Cornet, així com l’alcalde de Calaf i regidor d’Esports, 

Jordi Badia, i altres alcaldes i alcaldesses de poblacions 
veïnes vinculades amb l’EFSAS. Des de l’entitat volem 
agrair la seva presència i també la del nombrós públic, 
que va animar els jugadors durant tot el partit.

Juny intens
A banda d’aquest partit, l’entitat va organitzar també 
durant el mes de juny el torneig de futbol sala i les 
24 hores de futbol sala, ambdós amb una molt bona 
participació.

Temporada d’èxits 
a l’Escola de Futbol Sala Alta Segarra

EFSAS

    Una trentena d’infants i famílies van participar el 
dissabte 20 de juny de la tarda d’activitats organitzada 
per l’Associació de Veïns del Nucli Antic. Primer de tot, el 
mag Manel es va encarregar de sorprendre els assistents 
amb els seus trucs, i de fer riure petits i grans amb el seu 
humor. Després va ser l’hora de berenar, coca i xocolata 
desfeta. La segona part de la festa a la plaça Gran va 
tenir lloc aquest dissabte 25 de juliol, amb la celebració 
del participat sopar popular, que va acabar amb una nit 
de ball amb música en directe a càrrec de Raul.

E ntitats AAVV Nucli antic

Activitats a la plaça Gran 
amb els veïns del nucli antic

    Som a punt de vacances, una època de parada i 
de descans, que ens servirà per agafar forces per a 
la temporada que ve. I és que, a partir del setembre, 
no pararem! Xarxa Calaf prepara una gran festa per 
al diumenge 13, ben aviat en sabreu tots els detalls. 
I la temporada també vindrà carregada d’activitat: 
titelles, pallassos, circ, teatre i altres sorpreses de 
les quals us anirem informant. Aquest any més que 
mai, tenim ganes de sorprendre-us i aproximar-nos 
a tots vosaltres, grans i petits calafi ns, perquè ens 
conegueu més i millor i perquè ens ajudeu a omplir la 
sala de fusta del Casal de Calaf!

Xarxa som una entitat compromesa amb Calaf, amb 
la llengua i la cultura catalana i, especialment, amb 
tot aquell públic gran i petit que ens segueix any 
rere any. Aquests últims tres anys a la sala de fusta 
del Casal de Calaf no s’ha deixat de viure-hi bones 
experiències, rialles, màgia, suspens, música, alegria 
i bona energia. 

Esperem que per molts anys la sala de fusta segueixi 
acollint les famílies i els espectacles de Xarxa Calaf, i 
per això seguirem treballant!

Bon estiu... 
tornem al setembre!
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E ntitats

    La cita esportiva va ser un any més multitudinària, i va 
animar la de plaça Barcelona’92 durant tot el segon cap de 
setmana de juliol, gràcies al gran nombre de participants 
i espectadors que va aplegar. A causa de l’elevada xifra 
d’inscripcions, la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca es 
va veure obligada a ampliar el calendari i avançar un dia el 
torneig, de manera que alguns dels partits van començar 
ja dijous. Durant els quatre dies del 3x3 la plaça calafina va 
presentar un excel·lent ambient festiu, amb les terrasses 
dels bars plenes de gom a gom. Diumenge al vespre, 
després de l’emocionant final de la categoria sènior que va 
enfrontar els Injurie La Coppe i els Ke Diví (amb un resultat 
de 5 a 1 a favor dels primers), va tenir lloc el lliurament dels 
premis. L’alcalde de Calaf i regidor d’Esports, Jordi Badia, 
i el president de la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca, 
Èdgar Cardona, van ser els encarregats d’anar donant els 
trofeus als primers classificats de cada grup.

En memòria de Jordi Borràs
Pel que fa al premi al millor jugador, que des de fa vuit 
anys es lliura com a record de l’amic i soci de la Penya 
Jordi Borràs, en aquesta ocasió va ser per al pradenc Jordi 
Torrabadella. Els encarregats de fer-li donatiu del trofeu 
van ser els pares d’en Jordi, la Maria Àngels i en Pere, 
acompanyats dels seus dos néts.
El president de la Penya, Èdgar Cardona, va aprofitar 
l’ocasió per agrair l’altíssima participació en aquest 
campionat, i la col·laboració de tothom qui el fa possible. 
L’organització va voler agrair la implicació de l’exregidor 
d’Esports de Calaf, Josep Manel Navarro, a qui es va regalar 
una samarreta del 3x3 personalitzada. Finalment, l’alcalde 
i regidor d’Esports de l’Ajuntament de Calaf, Jordi Badia, va 
ser l’encarregat de cloure l’acte. Badia va felicitar la Penya 
per l’excel·lent organització del torneig i va animar l’entitat 
a continuar treballant i creixent, sense posar-se límits, 

afirmant que “també hi haurà un Ajuntament que estarà 
a la vostra alçada per poder estar al vostre costat” i ajudar 
en el que calgui.

Sobretot, passar-s’ho bé
L’alcalde va dirigir-se també a tots els jugadors del 3x3: “Tots 
us mereixeu els aplaudiments i l’agraïment per l’esforç que 
heu fet i l’excel·lent comportament que heu tingut.” Als més 
menuts, els va dir que juguin com els vingui de gust sense 
fer cas dels pares, i que a l’hora de configurar els equips triïn 
els jugadors amb qui s’ho passen millor —i no només pel seu 
domini del futbol. I és que, segons va dir Jordi Badia, “massa 
sovint es diu que en l’esport el més important és guanyar. 
No us ho cregueu. Això, no és veritat. D’altres diuen que no, 
que el més important és participar. Jo no m’he cregut mai ni 
una cosa, ni l’altra. Jo crec que el més important és passar-
ho bé: si no us divertiu jugant, si l’esport no és un joc, no 
paga la pena la suor i el patiment que requereix”.

El 3x3 de futbol de la Penya bat el seu propi rècord 
de participació amb 76 equips

Penya Barcelonista

   Des de fa dos anys Calaf compta amb l’única escola de 
Catalunya de “Wudang Pai Tai-txi”, una variant del tai-
txi amb el qual comparteix els moviments. Els alumnes 
més veterans de l’escola i el seu mestre fundador van fer 

un gran paper en el campionat mundial d’arts marcials 
celebrat a Rimini (Itàlia) el darrer cap de setmana de 
juny. L’escola Tian Kung Chien, en representació de 
Catalunya —ja que es tracta de l’únic centre del país que 
imparteix aquesta disciplina—, va obtenir uns excel·lents 
resultats. El mestre Jorge Herrera Villagran va quedar 
en la primera posició tant en Wudang Pai Tai-txi com en 
formes tradicionals del nord, convertint-se així en doble 
campió del món. Pel que fa als alumnes calafins, Dani Vila 
Ulloa va quedar en primera posició en formes tradicionals 
del nord, mentre que Alejandro Tello Martínez va obtenir 
la medalla de plata en la mateixa modalitat. Finalment, 
Noemí Bélmez Lorente va aconseguir la medalla de plata 
en Wudang Pai Tai-txi.
L’escola Tian Kung Chien, que actualment compta amb 
uns 40 alumnes, agraeix el suport rebut i convida a tots 
els interessats en arts marcials a acostar-se al centre, 
situat a l’avinguda de la Pau.

Dues medalles d’or i dues de plata 
per a l’escola calafina Tian Kung Chien 

Tian Kung Chien
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Amics de la Derbi - DSC

E ntitats Club Bàsquet Calaf

  Una vegada acabades les competicions us volem 
fer cinc cèntims d’aquest final de temporada que es 
prepara reeixit i intens. Si bé aquesta temporada no 
hem aconseguit títols i guardons a nivell col·lectiu, la 
cosa ha anat força bé quant a mencions individuals. 
Així, el passat 1 de març, a la localitat de Tàrrega, 

tingué lloc la Trobada de seleccions zonals infantils 
on vàrem ser representats per les jugadores Marta 
Pallarés, Alba Planell, Judit Codina i el seleccionador 
Miquel Puigpinós. També va ser seleccionada, en 
aquest cas per la selecció zonal Cadet, la jugadora 
Nora El Asnaoui.

El 19 d’abril, a la localitat de Valls, es portava a 
terme el Torneig de Seleccions Territorials Infantils 
per a jugadores nascudes el 2001, i el nostre club hi 
estigué representat per les jugadores Marta Pallarés i 
Alba Planell i, en el càrrec de seleccionador, en Miquel 
Puigpinós.  

Per últim, el cap de setmana del 16 de maig, el 
nostre equip Júnior Femení va participar en la Final 
Territorial a 4, a la localitat de Vallfogona de Balaguer, 
on va aconseguir un meritori segon lloc, assolint el 
Sots-Campionat després de desfer-se a la Semifinal 
d’un dur C.B. Lleida i caure, per poc, a la final amb 
l’amfitrió i organitzador CEP Vallfogona.

   Hem estat un llarg temps sense escriure...  Durant tot 
aquest període, amb la ja extingida marca de motocicletes 
nacional Rabasa-Derbi, hem anat tenint una sèrie de fets 
de relativa importància. El DSC va estar col·laborant 
en la cessió d’imatges per al majestuós documental 
“Tots som Derbi” dirigit per l’Ajuntament de Martorelles 
(Barcelona), el qual ens va obsequiar amb l’assistència 
en l’acte inaugural. També hem estat novament presents 
a la sisena edició de la trobada dels “Jubilats de Derbi”, 
en la qual anualment es fa un preciós dinar de germanor 
entre tots els treballadors jubilats de la factoria vermella. 
Vàrem estar també gaudint amb en Paco Peña tot fent 
costat al polifacètic pilot barceloní Benjamí “Min” Grau 
al Circuit de Calafat, on vàrem veure’l participar amb 
una espectacular Ducati TT1 de 750cc. Recordem que 
Min Grau va ser el millor pilot que l’equip Derbi va tenir 
durant dècades en les polivalents cilindrades dels 50, 
125 i 250cc, i és guanyador de les mítiques 24 hores de 
Montjuïc durant 7 edicions.      

El mes de gener vàrem visitar la família Pujolar de 
Santa Cristina d’Aro (Girona), propietaris de més de 100 
models de motocicletes Derbi gairebé ja tots restaurats. 
També hem estat novament notificats que, en un cert i 
breu període en el temps, per part de la família Rabasa 
hi ha la ferma decisió de tirar endavant el futur museu 

Derbi, que radicarà a la mateixa localitat que la va veure 
néixer ja fa més de 90 anys: Martorelles. 

Salut a tothom!
Jordi Giné Fontanellas

Final de temporada ple de reconeixements 
a jugadors i tècnics del club

Darreres notícies de Derbi
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Sardanistes de Calaf E ntitats

    Sota un cel ple d’estels i amb la mirada propera i 
atenta del campanar de Calaf, la plaça Barcelona’92 
va acollir el dimecres 15 de juliol la primera nit de 
Sardanes a la Fresca.
Un important nombre de balladors i balladores de totes 
les edats —xifra que va sorprendre els organitzadors—, 
van participar d’aquesta iniciativa popular que vol 
apropar, divulgar i ensenyar la sardana a tothom 
aprofitant les nits d’estiu de l’Alta Segarra.
Una acurada selecció de sardanes va fer gaudir els 
balladors i, entre sardana i sardana, petits i grans van 
rebre classes i indicacions de com ballar-les i comptar-
les, gràcies als membres de Sardanistes de Calaf, 
entitat organitzadora del cicle Sardanes a la Fresca. 
Mentrestant, un nombrós públic vivia la ballada assegut 
a les terrasses de la plaça mentre sopava o feia un 
beure.
Us recordem que Sardanes a la Fresca es repetirà cada 
dimecres a la Pl. Barcelona’92 de Calaf entre les 
21.30 h i les 22.30 h, fins el dia 2 setembre. Una 
activitat que pretén ensenyar a ballar sardanes a qui no 

en sàpiga i perfeccionar el que els balladors ja saben. 
Les ballades són obertes a tothom, petits i grans, no cal 
inscripció i són gratuïtes.
Sardanes a la Fresca és una activitat organitzada per 
Sardanistes de Calaf i compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Calaf i de Cat Patrimoni.

Gran assistència a la primera nit de sardanes 
a la fresca de Calaf

Esplai de la Gent Gran

   El passat 15 de juliol unes dues-centes persones 
van assistir a la festa del 25è aniversari de l’Esplai 
de la Gent Gran, entre les quals l’alcalde, Jordi Badia, 
i la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones, 
Montserrat Isern. 

En l’acte es va aprofitar per agrair la tasca i la implicació 
amb l’Esplai dels socis Josep Vilaseca (soci fundador) i 
Josep Anglès (soci amb 25 anys d’antiguitat). Després 
dels parlaments de la presidenta de l’Esplai, Montserrat 
Bertran, i de l’alcalde de Calaf, hi va haver l’actuació 
dels alumnes de l’Escola de Música de Calaf i del grup 
Narinant. A la mitja part del concert es va oferir un 
refrigeri per a tots els assistents.

Molta activitat
Aquests han estat uns dies ben intensos per als socis 
de l’Esplai. El darrer diumenge de juny van aplegar 
prop de tres-centes persones als Jardins de la Casa 
Bertran per presenciar un divertidíssim espectacle de 
playback, dirigit per Isabel Gallego i Martí Viñas. Hi va 
haver actuacions de tots els estils i èpoques, això sí, 
tot plegat amb grans dosis d’humor. També hi va haver 
una exhibició de country i l’actuació dels directors, que 
va acabar d’arrodonir la tarda.

D’altra banda, el 8 de juliol es va organitzar una 
interessant xerrada sobre l’ictus, que va anar a càrrec 
de la infermera del CAP de Calaf Pilar de Millán. 

L’Esplai de la Gent Gran celebra el 25è aniversari, 
en un darrer mes carregat d’activitat

Una de les actuacions de la divertida Pluja d’estrelles. En la festa dels 25 anys es va homenatjar alguns fundadors.
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     Després de les boires, del gebre i 
fi ns i tot d’una bona nevada arriba 
l’estiu (sí, sí, perquè la primavera 
ha passat desapercebuda).

Arriba l’estiu i la calor i les 
sandàlies i les gorres i els barrets 
i sobretot les “temudes” vacances. 
Diem “temudes” per als pares 
i per als avis, perquè per als 
nens i nenes són unes vacances 
desitjadíssimes. Els nostres fi lls 
i fi lles ara tenen uns mesos de 
descans (la majoria de vegades 
incompatibles amb la nostra vida 
laboral). Però ells es mereixen 
les vacances i anar a la platja i la 
piscina, han treballat molt. 

Per compatibilitzar una mica la 
vida dels grans i dels petits l’AMPA 
de l’escola organitza ja des de fa 
molts anys les tardes de juny i el 
Casal d’Estiu. Durant el mes de 
juny l’escola fa jornada intensiva 
(és a dir, no hi ha classes a la 
tarda) i l’AMPA ofereix activitats 
durant aquestes dues hores en 
substitució de les classes. Al Casal 
d’estiu durant sis setmanes els 
nens i nenes que hi participen 
estan fent moltes activitats. Amb 
l’organització dels Escoltes estan 
aprenent moltes coses sobre la 
música, la dansa, el teatre, el circ, 
la pintura, l’escultura, la literatura 

i el món. Han fet i faran diferents 
sortides pel poble i també a fora: 
al circ de Copons, a una Granja 
Escola, al llac de Navarcles, a 
Illa Fantasia i, fi ns i tot, a fer una 
acampada a Pujalt.

Ara bé, com a pares i mares estem 
desitjant que arribin les nostres 
de vacances, per poder estar 
amb els fi lls i gaudir-ne. A l’agost 
tindrem temps de tot, de fer els 
deures d’estiu, de passar-ho bé i 
de passar-ho malament (és clar 
que no tot són fl ors i violes). I 
sobretot de preparar el nou curs. 
En aquest sentit des de l’AMPA us 
recordem que podreu comprar els 
llibres i els materials per al nou 
curs, a través de l’AMPA, a uns 
preus amb descomptes. 

L’AMPA sempre ha estat una 
associació decisiva i decisòria, 
sobretot en moments puntuals. 
Però cada cop és més clar que els 
pares i mares s’hauran d’implicar 
(de manera permanent) en la 
presa de decisions per cobrir les 
mancances que el sistema ens 
regala cada vegada més. I que 
la línia a seguir és la implicació 
de tota la societat en la vida de 
l’escola i de l’AMPA en la gestió 
educativa de l’escola i com a 
part fonamental del seu consell 

executiu. Cal que tothom ens 
involucrem en els interrogants de 
futur com per exemple la jornada 
intensiva o l’escola sense llibres.

En aquest nou curs hi haurà nens 
i nenes que vindran de la Boireta 
per començar P3, des d’aquí els 
desitgem molta sort i una ràpida 
adaptació a la nova vida a l’escola 
dels grans. Hi haurà nois i noies 
que marxaran de l’escola per 
anar a l’institut Alexandre de 
Riquer, també els desitgem molta 
sort i una ràpida adolescència 
(més aviat els ho desitgem als 
pares). I hi haurà nens i nenes 
que continuaran la seva vida a 
l’escola, creixent i fent-se grans i 
aprenent moltes i moltes coses.

AMPA Escola Alta Segarra

    El passat 15 de juliol es va fer la presentació, al Casal 
de Calaf, de la iniciativa per crear una colla de diables 
a Calaf i l’Alta Segarra. La convocatòria va aplegar una 

trentena de persones, sobretot joves interessats a 
participar d’aquesta nova entitat.
Per assessorar els impulsors sobre com funcionen els 
correfocs i com s’organitzen les colles de diables, es 
va comptar amb la presència del cap de colla dels 
Carranquers de Cervera, el calafí Òscar Marsinyach, i 
del cap de colla dels diables de Sant Guim de Freixenet, 
Marcel Puig. Ells van ser els encarregats d’explicar als 
assistents els “secrets” d’un bon correfoc, i com passar-
s’ho bé amb la pólvora amb seguretat i seny, sense 
posar-se en perill ni posar-hi les altres persones.
La proposta de creació de la colla de diables de Calaf 
continua endavant; ara s’acabarà de reunir tota 
la informació necessària per veure la viabilitat del 
projecte, saber amb qui es pot comptar, etc. Des de 
l’organització ja s’anirà informant puntualment dels 
passos realitzats.

La idea d’una colla de diables engresca nombrosos joves

E ntitats
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C ol·laboradors

“El meu poble és Calaf”

Antoni Miret

    Sóc fill de Sabadell, periodista i escriptor. 
Vaig perdre el pare quan tenia 16 anys. He estat 
professor universitari, corresponsal a Brussel·les, 
cap de comunicació del Barça i de l’ajuntament 
de Martorell, fet que m’ha permès conèixer les 
responsabilitats i interioritats d’un ajuntament 
d’aquestes dimensions. Però un dia em vaig 
enamorar a la Guàrdia, i ara hi tinc una família. A 
l’hivern vaig descobrir que m’agrada la boira, tot i 
que a vegades pugui ser prou persistent. Vivim a 
la Guàrdia però fem vida a Calaf. La meva dona hi 
treballa, els meus fills hi van a l’escola, i el dia de 
demà, si res no canvia, aniran a l’Institut. Participem 
en els Pastorets i hem estat uns cantaires més de 
les caramelles de Pasqua. Per això dic que: el meu 
poble és Calaf.

Aquesta sonora declaració va ser la credencial amb 
què Jordi Badia presentava la seva alternativa a 
l’alcaldia de Calaf al Casal durant la presentació 
de la candidatura de Junts per Calaf-AM, associada 
a ERC. Apareixia així rere un faristol, i amb un 
parlament  personalitzat i greu, un aspirant a 
l’alcaldia desconegut, d’aspecte seriós i reflexiu. 
Al desembre havia publicat a El Punt-Avui un 
extraordinari article titulat “Els Pastorets de 
Calaf”. Ara parlava amb sentit de causa i projecte 
de les mancances i inquietuds que la seva 
candidatura havia detectat entre els calafins. Va 
agrair als companys que haguessin cregut en ell 
per encapçalar la llista i anuncià els criteris que 
presidien el seu programa municipal. Un detall que 
posteriorment van glossar els diferents membres 
de la candidatura.

Al col·loqui posterior amb els assistents va surar un 
tret personal que segurament acompanyarà tota la 
trajectòria de qui avui és ja el nou alcalde de Calaf: 
la fermesa, que no volia dir autoritarisme en aquell 
context. A una pregunta del públic va contestar: no 
pactarem amb ningú. Rotundament. S’entenia que 
el seu grup seria molt escrupolós amb la voluntat 
del poble. Un altre concepte vertaderament 
trencador va aparèixer quan un veí li va preguntar 
quina actitud adoptaria el seu equip, si sortís 
escollit, davant la nombrosa immigració existent al 
municipi. La resposta va ser taxativa: per a mi, tots 
són veïns de Calaf.

El període de campanya va transcórrer en pau, i 
en guerra, per esdeveniments que tots els calafins 
coneixen. S’arribà a la votació del nou alcalde amb 
un ambient d’intensos rumors d’inversemblants 
combinacions de vots. Finalment, però, després de 

la intervenció a última hora de quadres d’Igualada 
i més, Jordi Badia fou escollit nou alcalde de Calaf. 
Al moment de prometre el càrrec, en una escena 
emotivament compartida entre bona part del 
públic, els regidors de Junts per Calaf i també el 
regidor de Convergència, Joan Caballol, van llegir 
una cartolina de l’AMI per la qual es posaven a 
disposició del nou Parlament i Govern de la futura 
República Catalana que sortís de les votacions del 
27S.

El nou alcalde es dirigí a les prop de 200 persones 
que assistien a la presa de possessió amb 
unes paraules inicials plenes d’autoritat moral i 
emocionada sensibilitat: “Tot ha anat bé, i tot anirà 
bé.” Va agrair la confiança que els calafins havien 
lliurat al seu grup i  assegurà que governarien per 
a tothom. Als seus regidors els encoratjà amb un, 
“Calaf us necessita”. Després se li tallava la veu 
quan agraïa el suport rebut de la família sense la 
qual, va afirmar, res tindria sentit.

El primer ple del nou consistori va servir perquè 
l’equip de govern anunciés el nou cartipàs municipal. 
Càrrecs, funcions i remuneracions. L’alcalde tindrà 
dedicació plena i cobrarà un sou anual brut de 
35.000 euros. Tots els regidors cobraran segons 
els serveis  lliurats, que principalment descansaran 
en l’equip de govern de Junts per Calaf. És la 
segona vegada en què no hi ha majoria absoluta a 
l’Ajuntament. L’anterior havia estat amb el primer 
ajuntament democràtic de l’alcalde Pere Soriguera, 
en el qual es va donar la mateixa relació de 5-3-
3. Els nous i joves regidors de l’equip de govern 
d’ara, doncs, havien de justificar argumentalment  
les rèpliques a les denúncies de l’oposició. 
L’alcalde, ferm en l’administració de les paraules; 
Convergència abstenint-se en les votacions, però 
va arrencar un compromís de l’alcalde per accelerar 
la construcció del tanatori; el GIC, crític i raonat, 
va reclamar la il·legalitat de la convocatòria del ple, 
i va votar en contra de tots els punts de l’ordre del 
dia.

Al parlament de presa de possessió el nou alcalde 
Jordi Badia va avançar quins serien els quatre punts 
cardinals del seu govern municipal: 1) justícia 
social per combatre la fractura que ha provocat la 
crisi; 2) transparència i participació: “no farem res 
que no es pugui explicar, i explicarem tot el que 
fem”; 3) reunir els alcaldes de l’entorn per impulsar 
l’Alta Segarra, una elecció que no és ben vista per 
tothom; i 4) ple suport al procés d’independència 
que signifiquen les eleccions del 27S.



26

E ntitats

Casal de Calaf

Coral Ressons

    Aquest estiu encarem les 
vacances amb la satisfacció de la 
feina ben feta.

La Cantata que tancava l’any 
dedicat al Mil·lenari de Calaf va 
representar tot un repte. Hores i 
hores d’assaig van convertir-se en 
una fi ta memorable. Cadascú de 
nosaltres, des del lloc que ocupava a 
l’escenari, va viure aquells moments 
amb un sentiment propi però, al 
mateix temps, conscient de prendre 
part d’una obra única i irrepetible. 

Un concert que sempre estarà en la 
nostra memòria, i en la de tothom 
qui assistí a l’audició.

Gairebé un mes després, participar 
en el concert commemoratiu 
del 35è aniversari de la Coral 
Collserola-Vallvidrera ens colpí de 
nou. Actuar conjuntament amb 
la Coral Collserola-Vallvidrera, 
la Coral infantil Collserola, 
l’Orquestra de Cambra del CEMB 
i els solistes Germán de la Riba i 
Assumpta Cribillers, esdevingué 

un acte summament emotiu. És en 
actuacions amb d’altres formacions 
musicals quan, com a grup, 
realment s’experimenta una unió, 
una connexió característica, que 
només propicia la música. 

Aquests moments de simbiosi ens 
encoratgen gratament a continuar 
un trajecte  cada vegada més 
ambiciós, per plaure i sorprendre 
tant als espectadors ocasionals que 
ens acullen quan sortim de casa com 
al públic fi del de la contrada.

Simbiosi musical

   Des de l’AMPA de la La Boireta 
volem desitjar als més petits de 
casa i als seus pares, i també a 
les mestres de la llar, unes bones 
vacances. S’ha acabat un any ple 
d’experiències i aprenentatges 
nous, on les mestres han 
acompanyat dia a dia els nens i 
nenes a fer-se una mica més grans, 
a perdre pors, a viure coses noves. 

L’AMPA vol agrair la seva feina a 
tots aquells que fan possible una 
llar millor, on els nostres fi lls i fi lles 
es sentin bé i siguin feliços, juguin 
i aprenguin. Aquest curs l’AMPA ha 
organitzat diferents activitats, per 
exemple una xerrada per als pares, 
a càrrec de la Raquel Oller, que 
ens va explicar moltes coses sobre 
l’osteopatia en nens petits. També 
vam fer una activitat de Sant 
Jordi per als més menuts, amb la 
companyia Fes-t’ho com vulguis, 
que ens va portar un espectacle 
molt divertit. Aquestes i altres 
activitats fetes al llarg de l’any, 
com la recollida d’aliments per al 
Banc d’aliments, la festa de fi nal 
de curs...  fan que petits i grans 
creixem i aprenguem coses noves. 

I els nens i nenes que han fet 
P2, al setembre, encetaran una 
nova aventura, aniran al “cole” 
dels grans. Amb molta il·lusió i 
moltes ganes acaben l’etapa de 
la llar d’infants per començar-ne 
una altra que ben segur serà molt 
emocionant i profitosa. I dels que 
se’n van cap a l’escola als que 
arriben. Al setembre la llar rebrà 

nous infants i els seus pares, a 
punt per aprendre coses noves i 
fer molts amics. 

Però ara toca gaudir de l’estiu. 
Nens i nenes, esperem que 
passeu un estiu molt divertit, 
que feu moltes coses i feu anar 
els vostres pares de bòlit. Ens 
retrobarem al setembre!

AMPA La Boireta

Bones vacances!
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    Val a dir que hem passat una bona primera part 
de l’any: els Pastorets han tingut prou èxit. Els 
Infantils han deixat un grandíssim record. La Mostra 
de Teatre... Els èxits de l’ATC arreu de Catalunya... 
Les Músiques a Cau d’Orella... Les activitats que 
organitza Sismes... La Xarxa... Diumenges de 
Sardanes enllaunades... Cert és que si no fos per 
la gent que, amb la seva empenta i col·laboració 
desinteressada organitza aquest seguit d’actuacions, 
la nostra entitat no seria el que és avui.
Tot i semblar que al Casal estem de vacances, no 
és així. L’ATC està preparant una divertida obra de 
teatre, dirigida per en Martí Viñas, de la qual podrem 
gaudir per la Festa Major. El càsting dels Pastorets 

Infantils va ser un èxit i l’Eloi Fonoll i els seus 
col·laboradors ja fa dies que hi treballen. La Comissió 
de Pastorets, amb en Josep Garriga al capdavant, fa 
dies que també treballen en els Pastorets d’enguany 
que, com ja sabeu, alguna novetat o altra portaran.
Sí! Sembla que fem vacances... però ja veieu que 
no. El Casal no reposa mai.
I com a entitat oberta que ens considerem, i som, 
us reiterem la nostra disposició a escoltar aquelles 
propostes que qualsevol persona, grup o entitat ens 
vulgui proposar per tal que el Casal de Calaf sigui 
més de Calaf.
Per a més informació, seguiu-nos al Facebook i a  
www.casaldecalaf.cat

AMPA La Boireta

El dissabte 20 de juny es va celebrar al Casal de Calaf 
el càsting dels Pastorets Infantils, una convocatòria 
que va aplegar prop de 30 nous nens i nenes amb 
ganes de prendre part d’aquest espectacle. Aquests 
nous actors i actrius se sumaran als que ja van 
participar-hi l’any passat: en total, 130 infants i 
joves de diverses edats. 
Després del càsting, els participants de la primera 
edició i els pares i mares van poder visualitzar 
un vídeo de les representacions de l’any anterior, 
amb comentaris del director. I és que els Pastorets 
Infantils, dirigits per Eloi Fonoll, van comptar l’any 
passat amb una excel·lent acollida. Però uns bons 
resultats requereixen d’una bona feina; és per això 
que alguns dels actors principals iniciaran els assajos 
ben aviat. Paral·lelament també es decidirà els papers 
per a les noves incorporacions. Serà al setembre 

quan començaran els assajos de grups grans i els de 
coreografi es. La previsió és poder realitzar enguany 
tres funcions de Pastorets Infantils.

Prop de 30 nous joves actors s’incorporaran als Pastorets Infantils

  A poc a poc van desapareixent 
les incerteses que planen sobre el 
procés cap a la construcció d’un 
Estat propi, i sembla que els partits 
han entès que ara és l’hora de la 
responsabilitat, ara és l’hora d’anar 
junts, perquè l’objectiu comú així ho 
reclama.
El proper 27 de setembre els 
catalans tindrem una ocasió 
històrica d’expressar o no la nostra 
voluntat sobiranista a través 
d’unes eleccions convocades pel 
president Mas amb una intenció 
inequívocament plebiscitària. Un cop 
esgotat l’actual marc legal espanyol 
i davant l’ofensiva recentralitzadora 
del govern central, només ens 
queda l’opció d’unes eleccions 

plebiscitàries. Això ens permetrà 
optar bàsicament entre dues visions: 
una autonomista/federalista i l’altra 
clarament independentista. 
Així doncs, caldrà decidir si volem 
continuar com a autonomia 
escanyada i intervinguda, sempre 
a remolc d’un vehicle vell com és 
l’Estat espanyol, vehicle que no volen 
millorar, adaptar ni canviar. L’Estat 
espanyol, amb la seva concepció 
centralista i centralitzadora, 
malbarata totes les nostres 
capacitats i esforços i encotilla la 
iniciativa, l’esperit emprenedor i 
innovador d’un país com el nostre a 
l’avantguarda de la modernitat.
Per altra banda els que creiem en la 
independència volem abandonar el 

vell vehicle del 1978 i circular amb 
un vehicle nou de trinca. I ho volem 
perquè això és possible, perquè 
ens ho mereixem i perquè això 
és el millor per a tots els catalans 
sense distinció d’origen ni condició. 
La independència no és un recurs 
per anar contra ningú sinó l’eina 
que ens ha de permetre un govern 
de proximitat, sense contaminació 
de vicis antics i que ens permeti 
potenciar els nostres valors dins una 
democràcia de qualitat, amb més 
recursos i més ben administrats.
És un moment extraordinari que 
requereix actituds, postures i acords 
extraordinaris. És per això que hem 
d’imposar-nos tots plegats una 
refl exió serena.

Ara és l’hora de la responsabilitat, ara és l’hora d’anar junts

ANC Calaf
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Josep Mases
C ol·laboradors

Aquell Calaf nostàlgic

    Una vegada més, estimat campanar, i aquest any 
per ser l’any del Mil·lenari,vull agrair-te el fet de donar-
me  accés al teu inesgotable arxiu de la memòria de 
la vila, per poder informar molts calafins i calafines 
d’anècdotes i històries de les quals has estat testimoni, 
gràcies a la teva situació privilegiada durant aquests 
126 anys, des que vas ser inaugurat aquell setembre 
de 1889.

Doncs amb aquests arxius teus i moltes xerrades 
amb persones que ja no són entre nosaltres, m’he 
fet una petita idea de com es divertien els nostres 
avantpassats ara fa aproximadament cent i tants anys. 
Perquè calculo que tu, estimat amic, llavors tindries 
uns vint o vint-i-cinc anys i, sense voler, vivies la gresca 
que es produïa davall mateix teu i et diverties molt, ja 
que tenies ben a prop tres de les entitats que, entre 
d’altres, feien les festes del poble. Per cert, una d’elles 
ben enganxada a tu, com era Cal Felip (Plaça Gran), 
avui immoble i sala d’exposicions de l’Ajuntament.

L’entitat de Cal Felip la regentaven dos germans; el 
que portava tota la responsabilitat era l’Enriquet, que 
era  un virtuós del piano i feia les sessions de ball, i a 
més, quan es feien sessions de cine, ell posava música 
a les pel·lícules —ja que en aquell temps quasi totes les 
pel·lícules eren mudes. El seu germà Eduard passava 
molt sovint per les taules, procurant que la clientela 
fes el màxim de consumició amb el comentari: “Qui 
ho ha dit més”. O bé... “En aquesta taula no s’hi 
beu?”

La competència: L’Aliança, que era ben prop (Plaça 
de les Eres núm. 15), també amb un gran repertori 
de sessions de ball i grans festes de caramelles i 
carnavals. El Centre Catòlic, situat al núm. 1 del 
carrer de Sant Antoni (avui local de la Unió de Pagesos) 
també era molt popular i s’hi feien diferents activitats 

—més, diguem, de cultura catalana, com audicions 
de sardanes, ballets, bones obres de teatre, més tard 
cinefòrum, representacions de la Passió i, durant les 
festes de Nadal, Els Pastorets. Molts calafins s’hi 
varen aficionar, a fer teatre. Actualment aquests actes 
culturals i molts d’altres es fan al Casal de Calaf.

També cal recordar que, durant uns anys, el local que 
va marcar una època va ser La Rebassada  (situada 
al pis de dalt de la cantonada de l’actual Bar Rosa). 
S’hi feien bones sessions de ball i de tant en tant 
llogaven alguna orquestra amb “vocalista” i “chicas 
de conjunto”. Més endavant, a la planta baixa i també 
durant bastants anys, va ser el Cine Rosa i, més tard, 
es convertiria en una petita discoteca per a jovent de 
renom “La guarderia” o “La Tuti”.

També va existir un altre local de ball: L’alegria, situat 
a la cantonada del Carrer Prior Farràs (Cal Salo) i que 
avui és un taller mecànic. Com podeu imaginar, doncs, 
déu n’hi do la competència, sobretot en les sessions 
de ball, però també per les caramelles, revetlles, 
carnavals i festes majors. M’oblidava d’un local de cine, 
La Quadra, situat al Passeig de Santa Calamanda.

Com observareu he deixat per al final el comentari 
d’una entitat amb tanta antiguitat i solera com és La 
Societat de la Unió Calafina o el Casino, perquè 
de tots els locals abans esmentats és l’únic que 
encara perdura. Llavors era un local “polivalent” on 
es desenvolupaven diverses activitats: sala de cine i 
de ball, per Pasqua caramelles, i bones festes majors 
amb sessions de “varietats”, i al pis de dalt sales de 
jocs, cartes i dòmino, amb reservat per a la gent 
gran. I per al jovent: escacs, tennis de taula, billars, 
futbolins...

Doncs bé, en aquests locals sempre s’hi podien escoltar 
i ballar valsos, corrandes, masurques, polques, 
rigodons, etc. Es cantaven centenars de sàtires amb 
lletres sobre la política, la majoria ingènues i populars, 
però n’hi havia d’altres amb doble sentit i bastant 
pujades de to. De les moltes que se’n cantaven i per 
falta d’espai sols recordaré unes petites mostres de 
com podien ser aquelles més conegudes, i de temes 
ben variats. Que deien:

Remena, remena nena. No reposis ni un moment: 
si remenes força estona, la barreja surt més bona 
i el client queda content. Remena, remena nena...

Ballarem el xotis, Pepa, ballarem el rigodon. 
Ballarem “l’americana”,  que és el ball de fer petons.

La Paula en té unes mitges, comprades als Encants; 
l’hi arriben a Figueres, i encara l’hi van grans.

Salut i fins a una altra!
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Santa Magdalena de la Vall

Jordi Nadal

   Seguint la carretera C-1412 de Calaf a Castellfollit de 
Riubregós, just passat el punt quilomètric 32 i abans 
de trobar el trencant de Calonge, surt una pista a mà 
esquerra que, després de travessar el torrent Bo, de 
passar pel costat d’una antiga cimentera i d’enfilar 
la costa passant a prop del vell mas de ca l’Espinac, 
ens deixa davant de l’antiga capella i mas de Santa 
Magdalena.

La capella de Santa Magdalena no la trobem 
documentada fins el 1294, però sembla que va ser 
aixecada a la segona meitat del segle XII i sempre fou 
una sufragània de Santa Fe de Calonge. El conjunt de 
Santa Magdalena es trobava dins l’antiga quadra de 
Tapioles al terme de Calonge, i servia les cases i veïns 
més propers, sobretot de Tapioles i del Soler.

Almenys des del segle XVI, Santa Magdalena es trobava 
administrada per dos jurats, càrrec que exercien de 
manera rotatòria dos veïns. Aquests s’encarregaven 
de cobrar i administrar les seves rendes: buscar i 
contractar els masovers que vivien al mas adjunt i en 
conreaven les terres, recollir i administrar almoines 
i llegats, o col·locar els diners en censals i cobrar-
ne les pensions. El rector de Calonge hi oficiava la 
missa major per Sant Felip i Sant Jaume apòstols (1 
de maig) i Santa Magdalena (22 de juliol), però no 
estava obligat a fer-hi cap més servei. Malgrat això, al 
llarg de l’època moderna a Santa Magdalena hi ha molt 
moviment, ja que molts veïns hi fan llegats en els seus 
testaments, s’hi celebren matrimonis, misses i, fins i 
tot en algun moment, trobem la presència d’un ermità. 
Resulta que els veïns de la rodalia sovint demanaven 
a altres capellans que els diguessin la missa dominical 
a Santa Magdalena per no haver-se de desplaçar fins 
a la parroquial de Santa Fe de Calonge. Davant la 
pèrdua de feligresos i almoines, el rector es queixarà 
enèrgicament i aconseguirà que el 1634 el visitador 
episcopal hi prohibeixi qualsevol acte religiós sense 
llicència del rector.

Fins als anys 70 del segle passat encara s’hi van 
celebrar actes litúrgics; actualment, però, el conjunt 

es troba molt malmès. Bona part de les teulades s’han 
esfondrat i les parets comencen a caure, però encara 
és perfectament visible l’antiga capella amb els seus 
elements més característics: el portal adovellat, unes 
parets d’aparell força regular, una planta rectangular, 
l’absis semicircular amb una finestra espitllerada i un 
campanar d’espadanya fet amb maons de factura molt 
més recent. 

La seva estructura bàsica és romànica, tot i que el seu 
interior presenta un aspecte abarrocat fruit de reformes 
posteriors, sobretot d’època moderna, quan es degué 
construir la volta de maó, actualment esfondrada, o les 
capelles laterals, que segons les visites pastorals del 
segle XVII eren dedicades a Sant Judes i Sant Simeó.

Vista frontal de la capella, amb el campanar d’espadanya.

L’edifici es troba en un evident estat de degradació. La capella destaca entre el bonic paisatge.
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La Balma del Francès. Maquis a Fals

   Avui sortirem del poble per poder conèixer contrades 
veïnes. Ens aproparem a Torres de Fals, amb l’objectiu 
de recórrer, tal com diu l’escrit, aquestes vies per on els 
maquis es movien. Aquestes vies varen ser utilitzades fi ns 
l’any 1965, quan durant una acció contra les torres d’alta 
tensió de Rajadell, Ramon Vila Capdevila “Caracremada” va 
ser mort per la Guàrdia Civil.
La seva activitat d’enderrocador de torres d’alta tensió 
es va desenvolupar en una zona concreta especialment 
al Bages i al Berguedà: a Sant Vicenç de Castellet, Santa 
Maria d’Oló, Cercs, Lluçà, Rajadell, Fonollosa, el Pont de 
Vilomara...

Sortirem de l’aparcament de les Torres de Fals i baixarem 
entre les torres, restes de l’antic castell altmedieval, del qual 
només es conserva la torre romànica, de començament del 
S.XI, situada dalt d’un turó. Podem perdre una estona a 
contemplar les construccions, marques de picapedrers, 
l’església de Sant Vicenç...
Continuarem, entre l’església i el cementiri a mà dreta, per 
un caminet que voreja el cementiri fi ns arribar a paviment, 
que seguirem, i a uns 400 m deixarem, per un camí a mà 

esquerra, que deixa el paviment i s’endinsa cap al bosc. 
Seguirem aquest camí agraït amb molta ombra.

700 m. Arribem a la riera, s’ha de creuar cap a l’esquerra, 
on podrem veure un dipòsit amb les marques del GR. 
Continuarem aquest camí fi ns a trobar a mà esquerra una 
tanca de fusta (a la nostra dreta quedaria el Molí de Fals). 
Anirem cap a la tanca i seguirem fi ns a un pont de fusta 
que ens ajudarà a creuar la riera de Fonollosa.
En aquesta zona hem d’anar amb molta atenció, ja que 
pujarem al tros de davant del pont de fusta i continuarem 
per un pla cap a la dreta per poder anar a trobar a 1,1 km 
el Pou de Glaç del Rector.

El 19 de novembre de 1606, Francesc Massana, l’amo del 
mas Massana, va signar uns pactes amb mossèn Jeroni 
Gallart, el rector de Fals. A canvi de certes compensacions, 
Massana va concedir al rector durant 25 anys el dret 
d’utilitzar l’aigua del torrent que baixava de les seves 
terres. El pou va ser construït poc abans de 1606 i és 
probable que el rector Gallart el fes per poder disposar de 
gel per al propi ús però, sobretot, per vendre’n a la veïna 
ciutat de Manresa, on era molt sol·licitat.

Tornem endarrere per on hem vingut i, amb la torre davant 
nostre, anirem fi ns a un arbre amb una marca blava, que 
ens indicarà el trencall a la dreta que hem de seguir per 
entrar al bosc. Aquest corriol és molt agraït, amb molta 
ombra, i no el deixarem fi ns a trobar la carretera. Pel meu 
gust és un dels paratges més bonics de la caminada, ja que 
combina la verdor, corriols, encantadora foscor i, el més 
destacat —segons la gent que coneix molt bé els calafi ns—,  
AIGUA!!! Es veu que, com que provenim d’una zona de 
secà, tot allò que sigui un rajolí d’aigua ens fa perdre el 
cap...

2,20 km. Som a la carretera, trenquem a la dreta cap a 
un camí de grava, que ens portarà a prop d’una granja on 

A fi nals d’estiu de 1945, una colla de maquis, coneguda com la partida 
de “Los Feos”, es va infi ltrar per la frontera en direcció a Andalusia, 
la seva terra. No coneixien el terreny i van tenir moltes difi cultats. 
Uns quants d’ells van aixoplugar-se uns dies en una balma al Pla dels 
Manresans. Anaven afamats i van anar a demanar menjar a la Torre. 
A la Torre hi feia estada un seminarista que es dedicava a fer classes 
de repàs a la mainada. Seguint les consignes de la policia, aquest va 
córrer a denunciar els fets. El vespre del dia 7 de setembre, nombrosos 
efectius de la Guàrdia Civil van envoltar els maquis. Aprofi tant la fosca, 
alguns van poder escapar, però un va ser abatut per les bales. Es 
tractava de Gaspar López Jiménez, àlias “el Rubio”. El lloc on va morir 
és conegut des d’aleshores amb el nom del “Camp del Maqui”.

(FALCHS, Fulls de divulgació de la història de Fals, núm. 15 - ACR).
Punt de sortida: Torres de Fals
Distància: 11 km
Difi cultat: Baixa

Adrià Carrera

El Pou de Glaç del Rector.
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podrem contemplar una teuleria. Podem observar a la part 
posterior el color vermell, a causa del procés d’oxidació del 
ferro de les argiles que s’hi utilitzaven. Continuem per 
aquest camí i ja podrem anar veient al fons una gran 
masia, que no ens podem perdre de passar-hi.

3,10 km. Masia de Can Massana. Antiga casa que Salvador 
Massana, com a promotor, feia aixecar com una ampliació 
del mas conegut anteriorment com la Sala, amb unes 
característiques arquitectòniques radicalment diferents.
La façana principal d’aquesta casa s’orientà a migdia. Es 
tracta d’una façana dividida en tres crugies, de les qual 
la central sobresurt arquitectònicament per adoptar una 
curvatura convexa en forma pentagonal. Tot el conjunt 
es tanca amb un mur perimetral que deixa al descobert 
només la façana nord. Aquest mur s’hauria aixecat 
juntament amb l’última etapa constructiva del 1870. La 
seva existència permet la creació d’un pati intern, que es 
reomple al cantó de llevant amb un seguit de coberts que 
pràcticament s’adossen a la façana de llevant del mas 
original.
Seguim per dins de la masia i prenem un camí pel mig del 
bosc que ens portarà a un segon camí principal, tot seguint 
les marques del GR. Aquest pla que podem observar és el 
conegut com a Pla dels Pins.
 
3,20 km. Trobarem un trencall a dreta, centre i esquerra. 
Important: seguim recte fins arribar a la carretera, que 
haurem de creuar cap al punt 3,7 km. Prendrem el primer 
camí a l’esquerra, que ens portarà cap a la Torre de la 
Cooperativa. 

4.40 km. Torre de la Cooperativa. Edifici singular i 
preciós.  Diversos autors afirmen que la Torre feia la funció 
d’intercomunicador entre el Castell de Fals i les torres 
de guaita de ponent, però això no és possible, perquè 
no hi ha contacte visual des del terrat amb les Torres de 
Fals, a causa d’una elevació del terreny que ho impedeix. 
És probable, però, que la Torre formés part del conjunt 
defensiu del castell, ja que en controlava l’accés pel cantó 
del Pla de Fals. L’estil constructiu de la Torre ens permet 
datar-la aproximadament al segle XI, més o menys.
Passarem entre els edificis de la casa, tenint cura dels 
gossos que tenen lligats, i prendrem el camí avall que 
passa al costat de la bassa.

4,7 km. Seguint pel camí principal, podrem veure un 
trencall a mà dreta amb unes marques grogues, que 
ens orientaran per dins del bosc. A 100 m ens trobarem 
que el camí està tallat pel tros, el vorejarem fins arribar 

a una esplanada força gran, coneguda com el Pla dels 
Manresans.

5,10  km. Som al capdavall del tros i, a mà esquerra, 
veurem un caminet que s’enfila i on també podríem anar 
si anem a mà dreta a la font d’Olivella. Nosaltres avui 
obviarem la font i continuarem recte, fins agafar alçada 
i trobar el Camp del Maqui. Podrem observar a davant 
nostre la C-25 des d’un punt insòlit.

6,30 km. Atenció: en aquest punt trobarem a la nostra 
dreta una muntanyeta de pedres, feta per indicar el trencall 
per anar a la balma. Seguim aquest caminet i admirem 
aquesta balma on s’amagaven els maquis i els mossos que 
no volien anar a servir a l’exèrcit. És un lloc perfecte per 
descansar una estona sota l’ombra i admirar el paisatge 
que tenim davant.

Tornarem enrere fins a buscar el camí que ens ha portat al 
trencall de la balma, i continuarem el mateix a mà dreta. 
Inicialment anirem planejant pel camí que ens portaria cap 
a Manresa per les cingleres.

8,10 km. Sortim al camí principal i seguirem per la dreta, 
uns 250 m. Atenció: trobarem trencalls secundaris a 
dreta i esquerra que no hem d’agafar, fins que trobem la 
carretera. 

9 km. Carretera. A mà dreta i a uns 75 m comença un 
trencall d’un camí a l’esquerra, que ja ens porta cap al final 
del recorregut.

10,20 km. Estem de tornada però encara pararem a 
contemplar —i si tenim sort a refrescar-nos—  la Font dels 
Pins que, com ja hem comentat abans, està molt a prop de 
Can Masana al Pla dels Pins.

10,30 km. Camí cap a la dreta, que ens farà tornar cap al 
cotxe per darrere de la segona torre, del tot recomanable 
pel mig del bosc. Si seguim aquest camí ben aviat serem 
prop del cotxe; però una recomanació: quan sou prop de la 
casa que us trobareu a mà dreta del camí, busqueu un petit 
corriol a mà esquerra que entra al bosc i podreu admirar la 
balma petita i una balma que, amb una mica d’imaginació, 
ens permetrà recordar el cap d’una balena.

11 km. Ja som al cotxe. Espero que us hagi agradat. 

Recordeu que podeu descarregar aquestes rutes al 
WIKILOC, a l’usuari “zanquin”.

La Balma del Francès.

L’original masia de Can Massana.
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Ajuntament 93 869 85 12

Ambulància urgències 061

Àrea bàsica de Salut 93 869 87 79  

Emergències 112

Bombers (nou parc). Ofi cines:
                                           Urgències:

93 869 92 12
93 868 09 31

Mossos d’Esquadra 088

Farmàcia 93 869 85 06

Casal de Gent Gran 93 869 85 24

Ofi cina de barri (Llei de barris) 93 869 81 33

Centre de Recursos per a l’Ocupació 93 869 82 49

Llar d’infants municipal 93 869 80 15

CEIP Alta Segarra 93 869 82 96

IES Alexandre de  Riquer 93 868 04 14

Ofi cina de turisme 93 868 08 33

Piscina municipal 93 868 02 95

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 93 868 08 63

Escola Municipal de Música 93 868 10 10

Correus 93 869 85 94

Notaria 93 869 88 12

Informació Generalitat 012

FECSA Avaries 902 536 536

FECSA Informació 902 507 507

Repsol butà 93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client) 900 700 365

Gas Natural (Urgències) 900 750 750

Funerària Montaner 93 869 84 91

Parròquia de Calaf 93 869 85 40

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal) 680 444 951

Jutgessa de Pau substituta (Annie Bellot) 93 868 07 12

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grues Calaf / Taxi Calaf 636 480 488 / 673 062 923

Taxi Ramon Manent 679 409 337

Taxi Domingo López 680 344 464 

AIGÜES DE MANRESA. S’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües 
de Calaf. Per a qualsevol consulta us heu d’adreçar a:

Ofi cines: 93 872 55 22 (de dill. a div. de 8 h a 18 h)
Avaries: 900 555 522 (24 h, cal trucar des d’un tel. fi x)

Cada DILLUNS de 10.00 h a 13.00 h us atendran presencialment a la planta baixa de 
l’Ajuntament. MES D’AGOST: L’atenció al públic es farà a les ofi cines de Manresa; si no 
us hi podeu desplaçar, cal que truqueu per a reservar hora i lloc d’atenció.

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

S’encarrega de tot el procés de recaptació 
de tributs.  Per això us hi heu d’adreçar 
directament trucant de dilluns a divendres 
de 9 h a 14 h (tel. 93 472 91 40) o bé 
presencialment cada dijous de 10.30 h a 14.00 
h a les ofi cines de l’Ajuntament (plaça Gran).

RENFE  tel. 902 320 320 
BCN Sants BCN Pl. Cat Manresa Calaf Lleida

08.02
15.19
19.09

08.07
15.24
19.14

09.22
16.40
20.30

10.08
17.26
21.16

11.29
18.46
22.36

Lleida Calaf Manresa BCN Pl. Cat BCN Sants

08.52
16.07
19.58

10.11
17.28
21.19

10.51
18.08
22.00

12.12
19.26
23.24

12.12
19.26
23.24

ALSINA GRAELLS tel. 902 422 242
Calaf Igualada Barcelona [nord]

08.14 // 18.20 08.38 // 18.54 09.45 // 20.00

Barcelona [nord] Igualada Calaf

07.30 // 15.00 08.27 // 15.57 09.01 // 16.31

Parades a BCN: Palau Reial / Balmes-Gran Via / Estació BCN Nord

HISPANO IGUALADINA   tel. 902 29 29 00
Calaf Igualada Barcelona

De dilluns a divendres (excepte agost i Nadal):

06.40 // 10.30 // 13.45 07.30 // 11.00 // 14.30 08.35 // 12.30 // 15.35

Dissabtes:
08.00 // 15.15 08.35 // 15.40 10.05// 17.05

Barcelona Igualada Calaf

----  // 09.50 // 16.45 09.30 // 11.15 // 18.00 09.57 // 11.42 // 18.27

Dissabtes:
[sense enllaç, consultar horaris]

Dissabtes:
12.10 // 18.45

Dissabtes:
12.37 // 19.30

Parada BCN: Maria Cristina [av. Diagonal, L3] // Informeu-vos de si cal fer canvi de vehicle a Igualada

TRANSPORTS CASTELLÀ  tel. 93 874 68 00
Calaf Manresa [Pompeu Fabra] Manresa [estació bus]

De dilluns a divendres:

06.45 // 8.00* // 10.00*
14.45 // 15.30* // 18.30*

7.40 // 8.25 // 10.25 // 
15.40 // 15.55 // 18.55

7.45 // 8.30 // 10.30 // 
15.45 // 16.00 // 19.00 

Dissabtes: 7.30 Dissabtes: 8.25 Dissabtes: 8.30

Manresa [estació bus] Manresa [Pompeu Fabra] Calaf

De dilluns a divendres:

9.30* // 13.30 // 14.00* 
// 18.00* // 19.00* // 
20.00

9.35* // 13.35 // 14.05*// 
18.05*// 19.05*// 20.05

10.00 // 14.30*// 14.30 // 
18.30*// 19.30*// 21.00

Dissabtes: 12.30 Dissabtes: 12.35 Dissabtes: 13.30

ABS CALAF       
oberta les 24 h

Tel. 93 869 87 79
Urgències: 061

Per demanar hora, 
cal trucar al 

902 111 444

TRANSPORT PÚBLIC

Dimecres 29

Sardanes 
a la fresca
A les 21.30 h
a la pl. Barcelona’92

Dimecres 5

Sardanes 
a la fresca
A les 21.30 h
a la pl. Barcelona’92

Dimecres 12

Sardanes 
a la fresca
A les 21.30 h
a la pl. Barcelona’92

Dimecres 19

Sardanes 
a la fresca
A les 21.30 h
a la pl. Barcelona’92

Dimecres 26

Sardanes 
a la fresca
A les 21.30 h
a la pl. Barcelona’92

Dimecres 2

Sardanes 
a la fresca
A les 21.30 h
a la pl. Barcelona’92

Del 4 al 7

FESTA MAJOR 
DE CALAF! L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions 

expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació.

HORARI DEL CEMENTIRI

de 9.00 h a 19.00 h

Funerària Montaner: 
93 869 84 91 / 93 869 85 48

OFICINA DE TURISME
HORARI (JULIOL I AGOST 2015)

Dimarts, dijous i divendres: de 9.00 h a 13.00 h

Dissabtes: de 9.00 h a 14.00 h

Diumenges: de 10.00 h a 14.00 h

*el 15 d’agost, l’Ofi cina romandrà oberta al públic

tel. 93 868 08 33 · turismecalaf@diba.cat

T ot a mà

A genda

JULIOL

*Actualització: 27/07/15. Recomanem que confi rmeu telefònicament els horaris per si hi ha nous canvis.

AGOST SETEMBRE


