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L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació. 

Divendres 25 

Festa C/ Sant Jaume
22:00 h Cinema a la fresca
Plaça Ravalet

Dissabte 26  

Final cursets de natació de juliol
12.00 h Piscina municipal

Festa C/ Sant Jaume 
21:00 h Sopar de veïns, 
espectacle i bingo
Plaça Ravalet

Diumenge 27
 
Ball amb el grup Cristal
Plaça Barcelona 92
19:30 h

Dissabte 2
  
Havaneres amb el grup 
“Penjats de l’ham”
Plaça de les Eres
22:00 h

Diumenge 3
  
Ball amb el grup Cristal
Plaça Barcelona 92
19:30 h

Diumenge 10
 
Ball amb Pep i M. José
Plaça Barcelona 92
19:30 h

Dissabte 16 
 
Infl ables a la piscina!

Diumenge 17
 
Infl ables a la piscina!

Diumenge 24 

Ball amb M. Alba
Plaça Barcelona 92
19:30 h

Diumenge 31
 
Ball amb el grup Batucada
Plaça Barcelona 92
19:30 h

5, 6, 7 i 8  
 
Festa Major i Fira de l’Eix 

Dissabte 6 

Resistència sobre terra 
de motociclisme
(Campionat de Catalunya)
Tarda, costat poliesportiu

Diumenge 7

Moto Terra Vila de Calaf
(Campionat Social M.C. Igualada)
Matí, costat poliesportiu

Dijous 11

Diada Nacional de Catalunya
13:30h Sardanes amb la Cobla 
Juvenil de Solsona
Plaça dels Arbres

Dissabte 20

VII OPEN DE DARDS CALAF
IV OPEN DE FUTBOLÍ CATALÀ
Poliesportiu municipal
Tot el dia

JULIOL SETEMBRE

Pintura de Quim Moya 

a la joieria El Gresol 

fi ns el 15 d’agost

de dimarts a dissabte de 9.00 h a 13.00 h

de dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h

EXPOSICIÓ

Us informem que des del Punt 
s’organitzen visites guiades per Calaf

tenim 
servei de 
connexió 
gratuïta 
a Internet!

HORARI D’ESTIU 
de dimarts a divendres 

de 10.00 h a 13.00 h

dissabtes 
de 10.00 h a 14.00 h
i de 16.00 h a 20.00 h

diumenges 
de 10.00 h a 14.00 h

AGOST

CURS DE TREBALLADOR/A FAMILIAR 
700 hores

QUI HI POT ACCEDIR:
Qualsevol persona en situació 
d’atur o en actiu.

HORARIS:
De dilluns a divendres 
de 16 a 20 h

DATES:
Inici: 1 de setembre de 2008
Final: fi nals 2009

INSCRIPCIONS:
Cal omplir la butlleta (la 
trobareu en el tríptic),  aportar 
el currículum vitae i portar-ho 
a l’Ajuntament a l’atenció de la 
treballadora social.

PROGRAMA 2008:

Mòdul 1. Higiene 
i atenció sanitària 
domiciliaria. 

Mòdul 3. Suport 
domiciliari 
i alimentació familiar. 

PROGRAMA 2009:

Mòdul 2. Atenció i 
suport psicosocial 
domiciliari. 

Mòdul 4. Entrenament 
en les habilitats 
d’autonomia personal 
i social.

Formadors:
Psicòleg, infermer, 
treballador social, 
treballador familiar, 
dietista, terapeuta 
ocupacional.

Realització de 
pràctiques:
SAD (servei d’atenció 
al domicili)
Geriatria
Infància 
Discapacitats

+ informació p. 8

totalment

GRATUÏT!!!
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de l’A
lta

Segarra
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2 i 1
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A prop de Castellfollit de Riubregós, 
al peu de la carretera que mena a 
Torà, Ponts... trobem l’antic monestir 
de Santa Maria del Priorat. L’església 
de Santa Maria ja és documentada el 
1078. El 1093 fou cedida al monestir de 
Sant Benet de Bages, que hi constituí 
un priorat. El 1593, juntament amb tot 
el patrimoni de Sant Benet de Bages, 
va passar a dependre del monestir 
de Montserrat, fi ns que el 1835, amb 
l’exclaustració, va quedar abandonat. 
Entre el 1982 i el 1986 l’església de 
Santa Maria i algunes dependències 
de l’antic Priorat van ser restaurats.
L’església és una construcció del 
fi nal del segle XI que, malgrat les 
modifi cacions posteriors, sobretot 
d’època gòtica, però també barroca, 
ha conservat la seva estructura 
originària i constitueix l’element més 
remarcable del conjunt. Té una planta 
de creu llatina formada per una nau 
principal i un creuer o transsepte. 
A la seva intersecció s’aixeca una 
cúpula sobre trompes que a l’exterior 
pren forma d’un cimbori circular 
coronat per un segon cos quadrat. 
A l’exterior de l’església, a més d’un 
singular campanar d’espadanya amb 
tres obertures, podem observar 
nombrosos elements decoratius típics 
del romànic: absis, arcuacions cegues, 
lesenes, dents de serra, portes i 

fi nestres acabades amb un arc de mig 
punt o rematades per arquivoltes, 
ulls de bou, etc. La nau principal 
és coberta per una volta apuntada, 
mentre el transsepte i absis ho són en 
volta de mig punt.
De l’antic priorat en resten pocs 
elements: el basament d’una sala 

rectangular, l’antic celler —de caràcter 
gòtic— cobert amb volta apuntada i els 
arcs apuntats del que era el segon pis. 
L’única part que es conserva sencera 
és l’edifi ci del segle XVIII corresponent 
a la darrera ampliació del priorat i que 
actualment s’ha rehabilitat com a casa 
de colònies.  

Santa Maria del Priorat

robablement no són pocs els que pensen 
que alguna cosa no acaba d’anar prou 

bé en la societat actual. Contínuament tenim 
notícies d’accions vandàliques o agressions 
desproporcionades a les quals és difícil, o gairebé 
impossible, trobar-hi sentit ni justifi cació. Cada cop 
són més habituals les notícies sobre vandalisme, 
violència de gènere, robatoris violents o fets 
luctuosos.
En aquest sentit, quan intentem esbrinar quin és el 
motiu últim que ens està duent a aquesta situació, 
quan decidim d’anar directament a l’arrel del 
problema, la resposta sol ser sempre la mateixa: la 
pèrdua de valors.
Ens agradi o no, dia a dia i entre tots, estem 
construint una societat cada cop més individualista 
en què s’anteposa el benefi ci propi per sobre del 
bé comú, amb unes conseqüències nefastes sobre 
allò que ens ha fet prosperar i avançar cap a una 
societat millor, on tothom tingui garantits els seus 
drets individuals en el marc de la convivència cívica 
i el respecte mutu.

Dissortadament, tot i que a la nostra vila aquest 
no sigui un fet quotidià, no podem obviar els actes 
vandàlics que en el darrer mes ens han afectat i que 
han creat una situació comprensible d’alarma entre 
els veïns i veïnes de Calaf. 
Tot i això, afortunadament, el nostre municipi 
sempre ha comptat amb un fet diferencial que 
permet ser optimistes de cara al futur i que no és 
altre que el de la seva gent.
Persones que, en el dia a dia i sense ànsies de 
notorietat, han lluitat i lluiten per mantenir els 
valors de la solidaritat i el civisme, ja sigui des de les 
nombroses entitats, que formen part del patrimoni 
social de la nostra vila, com des de l’àmbit personal 
tot predicant amb l’exemple o exercint els seus 
deures cívics, vetllant perquè aquells que no ho 
fan corregeixin la seva actitud, encara que això els 
suposi haver de fer front a alguns inconvenients.
Són aquestes persones, aquests herois quotidians 
en els quals ens hauríem d’emmirallar, que amb el 
seu esforç diari fan de Calaf un lloc de convivència i 
civisme capaç de superar qualsevol crisi de valors.

Herois anònims

P

Jordi Nadal



4 L’Altiplà de CalafJULIOL 2008

U
rb

a
n
is

m
e

Signat el conveni amb Fomento per 
restaurar el castell

L’alcaldessa de Calaf, M. Antònia Trullàs, i el regidor de Planifi cació Territorial 
i Activitats Econòmiques, Joan Caballol, van ser el 22 de juliol a Madrid, 
amb motiu de la signatura del conveni amb el Ministerio de Fomento que 
permetrà restaurar el castell. Fomento aportarà un total de 980.448,76 
€ per a la recuperació d’aquest monument, en concepte de l’1% cultural. 
Aquests fons es constitueixen amb l’1% de la inversió en obra pública del 
Ministerio de Fomento. Els projectes a subvencionar es decideixen en la 
Comissió Mixta formada pels ministeris de Fomento i de Cultura. 

Encarnación Vivanco, Magdalena Álvarez i M. Antònia Trullàs.

El 4 de juny uns seixanta empresaris i una nodrida representació d’alcaldes 
i autoritats de la comarca, encapçalats per l’alcaldessa de Calaf, M. Antònia 
Trullàs, es van aplegar al Centre Cívic per seguir la conferència “Renovar 
la visió d’Internet a les empreses”. Els assistents van comprovar de la 
mà de Kim Faura, director general de Telefònica Catalunya, com Internet 
aporta solucions que faciliten a les empreses la introducció a mercats 
competitius. La trobada l’organitzava la delegació a l’Anoia de la Cambra 
Ofi cial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 

Dinar de la Cambra de Comerç a Calaf

Xerrada de Kim Faura, director general de Telefònica a Catalunya.A
lc

a
ld

ia

L’empresa pública Adigsa va sortejar el 16 de 
juliol els dotze habitatges en règim de protecció 
ofi cial per a joves. Els pisos han estat construïts 
per l’Institut Català del Sòl i seran administrats 
per Adigsa. 
Els habitatges han estat construïts en un solar 
del carrer de Sant Antoni cedit per l’Ajuntament 
de Calaf  en permuta pel local de la promoció. 
L’edifi ci s’ubica al centre històric de la població, 
té tres plantes i inclou nou pisos d’una 
habitació, i tres de dues. La superfície útil dels 
habitatges és de 40 a 61 m2. L’obra es basa en 
un projecte de l’arquitecta Lucía Feu.
El sorteig, al qual van assistir vuit dels 
sol·licitants, es va realitzar a la Casa Felip. 
A continuació els joves van poder visitar la 
promoció acompanyats dels representants de 
l’Ajuntament i d’Adigsa. A mitjan setembre és 
previst que els llogaters joves puguin entrar a 
viure al pis.
Properament se sortejaran els pisos de 
la promoció Visoren-Caixa Manresa, i es 
publicaran les bases per optar als pisos tutelats 
per a la gent gran, construïts també a la zona 
oest.

Sortejats els pisos per 
a joves al casc antic

El passat mes de juny hi va haver una visita a 
les noves instal·lacions que l’Ajuntament ha 
disposat per a l’ambulància i els treballadors 
del Servei d’Emergències Mèdiques, que 
s’ubiquen just al costat del CAP. Es tracta 
d’un aparcament cobert per al vehicle i 
d’un mòdul per als conductors, climatitzat 
i equipat amb tots els serveis necessaris. 
L’alcaldessa de Calaf, M. Antònia Trullàs, va 
mostrar les noves instal·lacions al president 
del Servei d’Emergències Mèdiques, Jaume 
Montfort; la directora dels Serveis d’Atenció 
Primària a l’Anoia, Núria Forn; i Joan Ballús, 
de TSC Ambulàncies. Tots ells es van 
mostrar satisfets pel nou equipament, que 
possibilita un espai propi i pròxim al Centre 
d’Atenció Primària per als treballadors dels 
serveis d’emergències.

Visita a les noves 
instal·lacions 

per a l’ambulància

La promoció de pisos consta de 12 habitatges de lloguer.

Ja s’han publicat les ajudes als municipis dins del PUOSC 2008-2012. 
La resolució assigna a Calaf un total de 788.246 €: 351.066 € per a la 
construcció de la piscina coberta; 300.000 € per a la biblioteca pública; 
92.180 € per a la redacció del projecte de la residència de la gent gran i 
45.000 € més per a la seva construcció. La Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària Segarrenca obté un total de 620.566 €: 130.566 € per a la 
implantació d’una xarxa WIFI; 230.000 € per a manteniment de diversos 
camins i 260.000 € per a la millora del camí de la Fortesa.

Subvencions PUOSC 2008-2012
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Recollida fracció orgànica: 
compte amb els impropis!

Aquest mes de juliol s’ha portat a terme una millora dels 
passos de vianants del municipi. D’una banda, s’han 
repintat aquells passos que ho requerien i, de l’altra, 
s’han n’han creat de nous. Per exemple el que enllaça la 
Zona Oest amb el Barri Nou, just al costat de la rotonda, 
o el que discorre per sota de la via del tren. Les tasques 
de millora dels passos de vianants les ha dut a terme 
l’empresa TAC.

Nous passos de vianants 
al municipi

La deixalleria municipal, situada al costat del camp de 
futbol, és oberta els dimecres de 14.30 h a 16.30 h i 
els dissabtes d’11.00 h a 13.00 h. 
Per això caldria que tothom respectés aquest horari i 
evitar, així, deixar residus fora del recinte. 
Recordem també que no s’han d’abandonar els 
electrodomèstics vells al costat dels contenidors ni 
fora de la deixalleria: aparells com rentadores, televisors 
o neveres ja tenen el seu propi circuit de gestió; quan els 
adquirim ja paguem un cànon per al seu reciclatge.
Gràcies!

fem un bon ús de la deixalleriafem un bon ús de la deixalleria

Periòdicament l’empresa Ecoproges SL realitza una 
caracterització de la matèria orgànica que es recull a Calaf, 
és a dir, analitza la qualitat d’aquesta fracció i detecta la 
presència de materials que no s’hi haurien de llançar. Cal 
dir que Calaf treu molt bona nota en la recollida de la 
matèria orgànica, tant per la qualitat com per la quantitat, 
per la qual cosa volem agrair l’esforç que tots els veïns i 
comerços fan dia rere dia. 
Tot i això, en l’última caracterització elaborada el mes 
de juny, la presència d’impropis (residus que no s’han 
de llançar als contenidors de l’orgànica) va augmentar 
lleugerament, passant del 5,09% al 5,36%. Es tracta 
d’una pujada lleu i amb relació al total representa un 
percentatge baix, però de totes maneres seria molt fàcil 
millorar aquestes dades. Si evitem llançar als contenidors de 
l’orgànica materials tèxtils sanitaris (bolquers o compreses), 
tapes i envasos de iogurt o petits envasos de cartró, de ben 
segur que les xifres milloren considerablement, i podrem 
aproximar-nos, per exemple, al 4,4% d’impropis que es 
registra a la veïna comarca de la Segarra.

La caracterització separa els materials impropis de la matèria orgànica.
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Calaf reviu les tradicions amb la revetlla de Sant Joan
El foc, els petards i la música no van faltar a la nit de Sant 
Joan calafi na. Enguany una de les novetats era que la Flama 
del Canigó arribava, des de Ponts (Noguera), amb bicicleta, 
gràcies a una iniciativa de l’entitat BikeCalaf.Cat. Els 
ciclistes van recórrer els quaranta quilòmetres que separen 
les dues poblacions portant la Flama amb un curiós suport 
que permetia acoblar la torxa a la bicicleta. Al voltant de 
les 9 es va procedir a l’encesa de les tres fogueres que 
participaven al concurs, i es va obsequiar els seus autors 
amb coca i cava. 
La festa va seguir amb l’orquestra París La Nuit, que va 
encarregar-se del ball a la plaça Barcelona’92.

El 21 de juny va celebrar-se a Calaf la primera festa de 
Sant Joan romanesa-catalana, una activitat d’iniciativa 
popular que pretenia estrènyer els llaços entre aquestes 
dues comunitats, al voltant d’un esdeveniment important en 
totes dues cultures. Els actes es van iniciar amb una pregària 
ecumènica a la cripta de Santa Calamanda, a l’església de 
Sant Jaume, a càrrec de Mn. Joan Sanglas i de l’hipodiaca 
Laurentiu Dactu.  
A continuació els assistents van desplaçar-se fi ns a la Sala 
Felip, on va fer-se la presentació del primer diccionari català-
romanès. En les paraules de benvinguda, l’alcaldessa Maria 
Antònia Trullàs va declarar-se molt contenta de participar en 
aquest acte, que pretenia acostar dues cultures que no són 
tan diferents com sembla. 
Per la seva banda, l’hipodiaca Laurentiu Dactu va parlar 
sobre la necessària integració, i Mn. Joan Sanglas va referir-

se a la importància d’una bona comunicació entre comunitats 
diferents. El professor de la Universitat Ramon Llull Agustí 
Boadas va presentar la segona edició del diccionari, i va 
explicar el procediment pel qual s’ha arribat a comptar 
amb aquesta eina. Segons Boadas, cap administració ha 
recolzat l’edició d’aquesta obra, que s’ha realitzat “amb el 
silenci administratiu”, segons paraules del professor. Per 
últim, l’autor del diccionari Florin I. Bojor va mostrar-se 
molt satisfet amb l’acte, que va qualifi car de “porta per al 
coneixement mutu entre les dues comunitats”. Bojor també 
va dir que la integració s’ha d’aconseguir a través de la pau i 
del mutu enriquiment.
Després de la multitudinària presentació, a la qual van 
assistir més d’una setantena de persones, va fer-se un petit 
piscolabis a les voltes de la plaça Gran, amb productes típics 
romanesos i catalans.

Participada festa de Sant Joan romanesa-catalana

Pregària ecumènica a la cripta de Santa Calamanda. Presentació del primer diccionari romanès-català.
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L’artista saharaui Fadel Jalifa va ser a Calaf per presentar la seva obra, 
que durant uns dies s’ha pogut veure a la Casa Felip. Les seves pintures 
refl ecteixen les persones, les tradicions, els sentiments i la història del 
poble saharaui, i expliquen la seva vida als camps de refugiats. El pintor, 
que va oferir un deliciós te a tots els assistents, va mostrar-se molt 
satisfet de poder exposar a Calaf, i va reconèixer la tasca de divulgació 
que es fa a partir d’iniciatives com aquestes i també a través de les 
ONG. Precisament la presentació va comptar amb dos representants 
de l’associació ACAPS Anoia, que van explicar els diferents projectes 
que porta a terme l’entitat: creació de guarderies —que asseguren 
un àpat diari als nens de 3 a 6 anys i l’escolarització—, l’intercanvi de 
cartes entre escoles anoienques i saharauis, recollida de medicaments 
o la millora de l’aigua potable. Destaca també la recollida de pots de 
llet en pols per a nadons. Si voleu col·laborar-hi, podeu portar aquest 
aliment a l’Ajuntament de Calaf fi ns el divendres 8 d’agost, ja que 
ACAPS portarà el material recollit als camps el proper 15 d’agost.
Per a més informació: http://montbui-solidari.blogspot.es.

Cultura i realitat saharaui a Calaf

Fadel Jalifa, acompanyat de la regidora de Cultura, Imma Sans.

El dimecres 25 de juny va tenir lloc a la 
Biblioteca de Calaf, situada a l’IES Alexandre 
de Riquer, la reunió del grup de lectura 
corresponent a l’últim trimestre d’aquest 
curs escolar. Els assistents varen parlar sobre 
el llibre que havien llegit, Aloma, de Mercè 
Rodoreda, coincidint amb l’any 2008 dedicat 
a aquesta brillant autora. 
Tots varen coincidir en el magnífi c retrat 
que fa l’autora de la societat de l’època, a 
la vegada que transmet les sensacions més 
personals dels personatges que formen part 
de la trama argumental. Va ser una trobada 
molt enriquidora per a tots i ja es va decidir 
el llibre que es llegirà a l’estiu: El corazón 
helado, d’Almudena Grande.
Finalment, el grup de lectura dóna com 
sempre les gràcies a la Biblioteca d’Igualada, 
que proporciona exemplars dels llibres.

Trobada del grup de lectura 
de la Biblioteca

Sant Cristòfol 2008, amb pluja L’Esplai celebra el 18è aniversari

La pluja va obligar a fer alguns canvis en la celebració de Sant 
Cristòfol, però els calafi ns van poder participar igualment de 
la festa. En primer lloc de la benedicció de vehicles sota els 
paraigües. A les 8, hi va haver a l’església una missa en 
honor al sant, i a quarts de nou va començar un ball de vetlla 
amb l’orquestra Almas Gemelas, que va haver de traslladar-
se a la Unió Calafi na.

El passat diumenge 13 de juliol, l’Esplai de la Gent Gran de 
Calaf va viure la festa del seu 18è aniversari, data que va 
celebrar amb un multitudinari ball al Raval de Sant Jaume 
amb Joan Viladeny. A la mitja part del ball, l’Esplai va oferir 
coca, xocolata i cava als nombrosos assistents. Després 
del berenar, la festa es va allargar amb música fi ns ben 
passades les deu de la nit.
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La posada en marxa de la Llei de Dependència de Catalunya, 
juntament amb la demanda creixent que hi ha a Calaf i 
municipis propers dels serveis d’atenció domiciliària, fan 
que sigui necessari emprendre accions per aportar nous 
professionals al món laboral, formats específi cament en 
aquest àmbit, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de les 
persones dependents dels nostres municipis. 
Per això, l’Ajuntament de Calaf amb el cofi nançament del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, 
ha engegat aquest projecte per tal de donar la formació 
necessària a un grup de persones amb l’objectiu 
d’aconseguir la seva inserció laboral i facilitar-los una 
sortida professional en aquesta àrea assistencial.

La realització del curs de treballador/a familiar, que 
té una durada total de 700 hores a realitzar en el període 
2008-2009, comportarà l’obtenció d’un certifi cat de 
professionalitat homologat i vàlid per ser contractat per 
diferents empreses i administracions. 
Es tracta d’un curs totalment gratuït per als alumnes, 
que començarà el proper mes de setembre i s’acabarà el 
desembre de 2009. Per a inscriure-s’hi, cal adreçar-se a la 
treballadora social de l’Ajuntament, proporcionant les dades 
personals i un currículum vitae.

Interessant xerrada
sobre consells de seguretat

Els avis i àvies de Calaf van poder aprendre, el passat 15 
de juliol, diversos trucs per prevenir robatoris i ensurts. 
La xerrada la portaven a terme els Mossos d’Esquadra 
d’Igualada, i va resultar molt interessant perquè es basava en 
casos pràctics. Per exemple, es va aconsellar tancar sempre 
la porta amb clau i no només de cop, i també abstenir-se de 
deixar les claus amagades perquè puguin entrar els familiars 
a casa, ja que els lladres busquen en primer lloc sota l’estora 
o entre les plantes.

Els avis i àvies de Calaf van tornar a passar-s’ho d’allò més bé 
l’11 de juny, amb la jornada fi siorecreativa que organitza el 
Casal de la Gent Gran amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
Les activitats van començar amb un divertit taller del riure, i 
van continuar amb una demostració de ball a càrrec del grup 
local de country. Al voltant de les dues es va servir el dinar, 
per a més de 200 persones, que consistia en un entrant de 
pinya amb pernil i fi deuà. Després de l’àpat van continuar les 
activitats amb el ja tradicional taller de música i moviment.  

Alta participació 
a la jornada fi siorecreativa 

Els dies 22 i 23 de maig es va portar a terme una campanya 
de detecció precoç d’aquesta malaltia, que va consistir en 
unes proves mèdiques i en una interessant conferència. En 
total van ser unes 160 persones les que es van sotmetre a 
la prova de la densiometria òssia, que mesura la quantitat 
i la qualitat de l’os per detectar de manera precoç si la 
persona pot patir osteoporosi. Es tracta d’una malaltia que 
es caracteritza per la descalcifi cació dels ossos, i que afecta 
sobretot les dones. D’altra banda, també es va organitzar 
una didàctica xerrada del Dr. Ullés, reumatòleg, qui va 
explicar amb claredat la malaltia i els factors hi poden incidir. 
El programa de detecció precoç l’organitzava l’Ajuntament 
calafí.

Bona acollida del programa de 
detecció precoç de l’osteoporosi 

S’organitza un curs gratuït 
per a ser treballador/a familiar

Xerrada al Casal del reumatòleg Dr. Ullés.

Consells de seguretat per a les persones grans. Després de dinar, taller de música i moviment.
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El bon temps, la qualitat dels grups i 
la massiva assistència de públic van 
marcar la 17a edició del Festival de 
Música Tradicional de Calaf, celebrat 
l’últim cap de setmana de juny. La 
festa ja va començar divendres a la nit 
amb un concert de Randellaires i els 
bascos Trikizio, i va continuar dissabte 
de bon matí al mercat de Calaf, que va 
acollir diverses parades de constructors 
d’instruments i de productes artesanals. 
A més, el mercat va comptar amb 
l’actuació dels bastoners de la Llacuna. 
Paral·lelament, al centre Cívic, dotze 
alumnes seguien un curs d’acordió, que 
va tenir lloc durant tot el dia.

A partir de les 6, els nens i nenes van 
participar a la plaça Barcelona’92 en 
l’espectacle “Bandarra per un dia”, de la 
Bandarra Street Orkestra, una proposta 
original que va convertir els menuts en 
vertaders percussionistes.
Finalment, a les 10 de la nit arribava el 
plat fort del Festival, el passi de grups 
a la plaça Gran, que enguany va acollir 
fi ns a onze formacions d’arreu dels 
Països Catalans, Astúries, Occitània 
i el Quebec. Després de l’espectacle, 
cada formació actuava en un espai o 
bar del municipi, oferint el millor del 
seu repertori. Cal tenir en compte que 
tots els espais van comptar amb una 

altíssima assistència de públic, i que la 
qualitat dels grups que van actuar va 
ser molt ben valorada pels assistents.
A continuació l’escenari de la plaça 
dels Arbres va acollir un concert 
dels occitans La Varda i, fi nalment, 
l’Afterfolc a càrrec de la Bandarra Street 
Orkestra. El Festival es va acabar, com 
cada any, amb un esmorzar i la música 
espontània de diversos artistes, que 
van acompanyar l’arribada del nou dia.

Calaf viu un espectacular Festival de Música Tradicional

Ed
u
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Últims dies del Casal d’Estiu L’escola celebrà un lluït fi  de curs
El divendres 1 d’agost s’acabarà l’edició d’enguany del Casal 
d’Estiu, en el qual hi han participat prop d’un centenar de 
nens i nenes des de P3 fi ns a 6è, i de 1r i 2n d’ESO (en les 
activitats per a joves). El Casal l’ha organitzat l’Associació 
Esportiva Alta Segarra, i ha comptat amb activitats diverses 
i sortides de tot tipus, com per exemple una acampada, una 
excursió a Saldes o una visita a Aquopolis. 

Del 16 al 19 de juny l’alumnat del CEIP Alta Segarra  va celebrar 
la Setmana Cultural, amb tallers sobre la recollida selectiva i 
el reciclatge. El darrer dia d’escola es va celebrar amb una 
cercavila, un esmorzar i una actuació del grup d’animació El 
Professor Ecològic. D’altra banda, l’AMPA va organitzar els 
últims quinze dies de curs (jornada intensiva) diversos tallers i 
activitats, que van registrar una alta participació.

Els grups de 5è i 6è, i 1r i 2n d’ESO a Port Aventura. Actuació d’El Professor Ecològic al pati del CEIP Alta Segarra.

Felpeyu

Blai Casals
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Del 4 al 6 de juliol, els veïns de la Pineda van celebrar la seva 
festa gran, que va consistir en nombrosos actes per a tots 
els gustos i que va comptar amb una molt bona participació. 
La festa va començar divendres a la nit, amb una sessió 
de cinema a la fresca seguida d’un concert solidari, que va 
servir per recaptar fons per a la malaltia de Wilson. Sens 
dubte, però, les activitats més esperades van arribar el 
dissabte al vespre, amb el pregó de festa major i el sopar 
popular, i la ja tradicional escala en hi-fi , Pineda Vision V. 

Enguany, a més, es va projectar un muntatge de vídeo que 
recollia les opinions dels veïns de la Pineda sobre la festa 
major, i hi va haver l’actuació en directe del jove grup calafí 
Opposite. Després de l’espectacle, els assistents van poder 
ballar amb la disco-mòbil. 
Finalment, diumenge al matí hi va haver diverses activitats i 
exposicions, fi ns que a la tarda va tenir lloc el ball de vetlla 
amb l’orquestra El Cairo, mentre els més petits jugaven al 
parc infantil.

Benvolguts calafi ns i calafi nes, 

l’Aïda, l’Eugeni i el Sergi som tres 
germans, som de Calaf, vivim a la 
Pineda i els nostres cognoms són 
Regí Cosculluela. La nostra vida es 
va veure afectada per una malaltia 
greu, especial i crònica. De malalties 
greus i cròniques, per desgràcia, n’hi 
ha moltes. Us diem que és especial 
perquè és una malaltia rara.
El fet que sigui una malaltia poc 
freqüent implica que els afectats ens 
hem d’associar per tal d’aconseguir 
recursos per a la investigació, la 
millora dels tractaments farmacològics 
i  perquè els metges, quan  trobin 
un malalt  afectat, li pugin fer un 
diagnòstic adequat.
“La Asociación  de familiares 
y enfermos de Wilson” és una 
associació d’àmbit estatal, ja 
que el nombre d’afectats és molt 
baix. Està integrada dins l’entitat 
Feder  (Federación española de 
Enfermedades raras.) La seva seu és 
a Valladolid i els seus representants 
són persones que estan afectades per 
la malaltia. Alguns de vosaltres ja heu 
llegit les informacions que us hem fet 
arribar aquestes setmanes.
La malaltia de Wilson afecta el fetge, 
un òrgan vital per a les persones, és 
una malaltia  d’origen genètic que 

afecta poques persones. També és 
una malaltia que diríem que s’amaga, 
que enganya, que no es fàcil de 
diagnosticar i aquí els metges ho 
tenen més complicat. Per aquestes 
raons cal fer un treball d’informació, 
fer arribar als facultatius els mitjans 
per tal que davant de casos com el 

que hem patit a la nostra família, els 
professionals de la medicina disposin 
d’eines per trobar amb facilitat el 
tractament adequat i així poder 
millorar la vida d’aquests pacients.
El dia 29 defebrer d’aquest any es 
va celebrar el dia europeu de les 
malalties rares. Les administracions 
autonòmiques i estatals estan 
treballant  per millorar l’assistència 
a aquests pacients, que tenim la 
desgràcia, no solament d’estar 

malalts, sinó que la nostra  malaltia 
és poc comuna. 
Els  mitjans per a la investigació  i 
els medicaments no són rendibles 
pels laboratoris, no poden recuperar 
les inversions fetes perquè afecten 
a poca població,  tot i que aquests 
medicaments suposen per als malalts 
conservar la vida o morir.
La informació  més detallada sobre 
aquesta Associació, per a les persones 
que hi estiguin interessades, la 
trobaran al web: 
www.enfermedaddewilson.org.

Aquest any la comissió de Festes de 
la Pineda es va oferir a promocionar 
un concert solidari per recaptar diners 
per a l’Associació de Wilson. Els grups 
que van actuar van ser: CROWS 
AND BUTTERFLIES i RESTART. Per 
augmentar la recaptació assolida en 
el concert fet a la Pineda, us facilitem 
la vostra participació a la fi la 0. Les 
persones amb ganes de col·laborar 
podeu fer les vostres aportacions a 
l’entitat BBVA de Calaf al Raval Sant 
Jaume núm. 33.

Núm. de compte:  
0182 1605 50 0011506290

Gràcies per la vostra col·laboració!!!

Família Regí Cosculluela

Carta als calafi ns i calafi nes:

Concorreguda Festa Major al barri de la Pineda

Fe
st

es

Estand sobre la malaltia de Wilson. Ball de diumenge a la tarda.
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Malgrat la intensa pluja que va caure, el 
31 de maig el camp de gespa de Calaf 
va acollir diversos partits amistosos i 
la inauguració de la nova il·luminació. 
Els cadets de la UE Calaf, campions de 
lliga, es van imposar per 5 gols a 0 al 
Tàrrega. A continuació el club va fer un 
petit homenatge als alevins, que van 

quedar subcampions. Un cop repartits 
entrepans i refrescos per a tothom, va 
tenir lloc la inauguració ofi cial de la nova 
il·luminació del camp de gespa. Després 
de tallar la simbòlica cinta, es va fer la 
presentació del nou equip femení de 
la UE Calaf, que la temporada vinent 
entrarà en competició. 

El proper 28 de juliol començaran les 
classes de natació del torn d’agost 
a la piscina de Calaf. En el primer 
torn, corresponent al mes de juliol, 
hi ha pres part més d’una setantena 
d’alumnes de totes les edats. Els 
cursets d’agost s’allargaran fi ns el 
divendres 22, i el dissabte 23 es farà 
la cloenda amb el repartiment dels 
diplomes.

dilluns · dimecres · divendres
de 18.00 h a 19.00 h

el 16 i 17 d’agost
vine als INFLABLES 

de la piscina!!!
L’equip femení de la UE Calaf.

Prebenjamins MAC FAC. Benjamins DISCAPA.

Infantils Bar Canet. Sèniors Frankfurt Karma.

El camp municipal de Les Garrigues es va omplir el 4 de juliol 
de jugadors i públic, amb motiu de les fi nals de les diverses 
categories del 1r Torneig de Futbol 7. En la categoria 
dels més petits, els prebenjamins, l’equip MAC FAC es va 
proclamar campió. En benjamins, va ser l’equip DISCAPA qui 
va assolir la primera posició. En Infantils, el Bar Canet va 
ser el líder de la classifi cació, i en sèniors la victòria va ser 

per al Frankfurt Karma, després d’imposar-se a l’Electricitat 
Lluís Cardona en un emocionant partit. Després dels partits, 
va fer-se l’entrega dels diversos trofeus als participants. Més 
d’una vintena d’equips han pres part en aquest campionat, 
que s’ha desenvolupat des de mitjan juny al camp de gespa. 
Cal destacar també la participació per primera vegada de dos 
equips femenins.

El camp de gespa va acollir el 1r torneig de futbol-7

Nova il·luminació sota la pluja Més activitats 
a la piscina
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Dissabte 26

DUSFORT (Calonge de S.)
17.00 h 1a baixada 
d’andròmines de Dusfort 
(Joves de Kalonge). 
Inscripcions fi ns el 24 de 
juliol.
 
Diumenge 27 

DUSFORT (Calonge de S.)
19.00 h Gran ball a càrrec 
de Joan Vilandeny. A la 
mitja part se sortejarà una 
cistella i hi haurà pastes i 
cava per a tothom.

Divendres 8

CASTELLFOLLIT DE R.
19.00 h Repic de campanes 
a càrrec de David Requena. 
Pregó de Festa Major amb  
Llúcia Titó. “Toc d’inici” 
amb el Grup de Grallers de 
Castellfollit. Inauguració de 
“Pintures” de Joan Padilla 
i “Escultures” de Josep M. 
Gual a la Sala d’exposicions.
22.30 h Davant dels bars, 
havaneres amb el grup 
L’Espingari i rom cremat!
00.00 h Al poliesportiu, 
12a Nit Jove amb els grups: 
Esteve Sabater (SBD) 
presentant el seu CD “Dolça 
companyia” + Riuderock 
(Castellfollit) + Sarasvatï 
(Folc-rock de l’Alta Segarra)

Dissabte 9

TORÀ
22.00 h Concert de jazz 
intimista amb “Queda’t amb 
mi” (dins del cicle Nits de 
marinada). A les piscines.

CASTELLFOLLIT DE R.
17.30 h Cercavila amb 
Gegants i La Cuca, el Drac, 
Bastoners i Grallers de 
Castellfollit. Sortida del cap 
del Raval.
22.00 h Gran Gala Musical 
al poliesportiu. Direcció: 
Jordi Servitje
23.30 h Ball de Vetlla al 
poliesportiu amb el grup 
Millennium. Hi haurà servei 
de bar i es jugarà al bingo.

Diumenge 10

ELS PRATS DE REI
18:00 h 3a duatló

CASTELLFOLLIT DE R.
11.30 h Missa. Sardanes 
amb la Cobla Ciutat 
d’Igualada
19.00 h A la Plaça Major: 
espectacle familiar de 
màgia amb Màgic Sergio i 
“Divermàgic”
20.00 h Ball de tarda al 
poliesportiu amb el Grup 
musical Liberty. Hi haurà 
servei de bar i es jugarà al 
bingo.

Dilluns 11

CASTELLFOLLIT DE R.
18.00 h Caminada popular, 
sortida de la Plaça Major.
 
Dimarts 12

CASTELLFOLLIT DE R.
18.00 h Jocs per a la 
mainada, a la Plaça Major

Dimecres 13

CASTELLFOLLIT DE R.
19.00 h Partit de futbol al 
poliesportiu municipal entre 
solters i casats.

ELS PRATS DE REI
22.30 h Escala en HI-FI. 
Després Disco Mòbil. 

TORÀ
22.00 h  Folk fusió i danses 
amb “Safreig” (dins del 
cicle Nits de marinada). A 
l’Ajuntament.

Dijous 14

CASTELLFOLLIT DE R.
11.00 h Festa de l’escuma 
al poliesportiu. Col.labora: 
Bombers de Torà. 
19.00 h XX Torneig de 
tennis: VII Memorial Miquel 
Clotet. 

ELS PRATS DE REI
18.00 h Cercavila de 
grallers i gegants amb colles 
de la zona. 
19:00 h Espectacle infantil 
amb Fadunito i l’espectacle 
“Cuina de Nassos”, a la 
Plaça Major. 
20.30 h Pregó de Festa 

Major a càrrec de Marina 
Llansana, diputada al 
Parlament, a la Plaça Major. 
22.30 h Concert a la plaça 
a càrrec de David Giorcelli 
Quartet (Blues)
00.30 h Concerts joves a 
la pista de la Cooperativa: 
El Kapel + Arangu + Always 
Drinking “On the rocks” + 
Ketubara

Divendres 15

ELS PRATS DE REI
13.00 h Sardanes amb la 
cobla Bellpuig,  a la Plaça 
Major.
20.00 h Ball de tarda i nit 
amb l’orquestra Acuario, 
a la pista de la Cooperativa
01.30 h Nit de Dj’s

CASTELLFOLLIT DE R.
11.30 h Missa cantada 
al Priorat de Santa Maria 
ofi ciada amb les actuacions 
del Baríton Vicenç Esteve i 
els Petits grans artistes de 
Castellfollit.
19.00 h Concert de cant 
líric i cançó catalana al 
Priorat de Santa Maria amb: 
Vicenç Esteve (tenor), Tina 
Gorina (soprano), Vicenç 
Esteve (baríton-baix) i 
Stanislav Angelov (piano)
19.30 h XIX Torneig de 
tennis: VI Memorial Miquel 
Clotet. 

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
18.00 h Concurs de “Dibuix 
Sostenible”
00.00 h Nit Jove: Carles 
Belda i els Badabadoc, 
Xixarel·los i The Primus DJ’s

Dissabte 16

S. JUST D’ARDÈVOL (Pinós)
14.00 h Festa de Sant Roc: 
Dinar i ball

ELS PRATS DE REI
17.00 h Activitats 
esportives: rocòdrom, tir 
amb arc, tobogan infl able, 
bitlles catalanes i petanca.
21.00 h Botifarrada popular 
i ball amb Pep i M. José.

CASTELLFOLLIT DE R.
12.00 h Missa en honor 
a Sant Roc, patró de 
Castellfollit, i cantada dels 
goigs.

20.00 h Sopar de Germanor 
al Poliesportiu. Lliurament 
de premis del XI Torneig de 
tennis taula: IX Memorial 
Joan Cisquella Medrano.
21.30 h Ball amb el Grup 
Cristal

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Al matí, jocs a la plaça.
18.00 h Cercavila i 
berenar popular. Pregó de 
Festa Major a càrrec de la 
diputada Marina Llansana
22.15 h Escala en hi-fi 
00.00 h Discomòbil Osuna II

Diumenge 17

ELS PRATS DE REI
11.00 h a 14.00 h i 17.00 
h a 20.00h Parc Infantil al 
Raval de St. Joan.
17.00 h Futbol femení & 
solters contra casats. Al 
camp de futbol
22.00 h Havaneres amb el 
grup Mar Brava a la pista de 
la Cooperativa.

CASTELLFOLLIT DE R.
11.30 h Missa a l’Església 
Parroquial.
18.00 h Triangular de 
futbol-sala al Poliesportiu 
Municipal. 
19.00 h Al Casal Vè Concert 
dels Petits Grans Artistes de 
Castellfollit

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Al matí, jocs a la plaça. 
Missa Solemne. En sortir de 
missa, ballada de sardanes.
19.30 h Ball de Tarda amb 
l’orquestra La Litoral
23.00 h Ball de Nit amb 
l’orquestra La Litoral
02:30 h Festa Jove amb 
l’orquestra La Litoral

Dilluns 18

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
19.30 h Ball de Vetlla amb 
l’orquestra Acuario

Divendres 22

VECIANA
21.30 h Sardinada popular 
per a tothom. A continuació, 
teatre amb el grup 
L’Escombra de Sant Guim de 
Freixenet i l’obra “El metge 
a garrotades” de Molière.
01.00 h Disco-mòbil

Encetem una nova secció a L’Altiplà de Calaf, “L’agenda de l’Alta Segarra”, des 
de la qual els municipis us conviden a participar dels nombrosos actes culturals 
i festius que s’hi organitzen i a gaudir d’un estiu ple d’activitats.

l’agenda 
de Calaf

p. 2

JULIOL

AGOST
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Jornades Internacionals Folklòriques, concerts joves amb 
Tapia eta Leturia, Ai, ai, ai, Ofuskats, Sarasvatï, Jungle Julia, 
Obrint Pas, Desobediencia, Le mono, Tràfi c...

Teatre de Festa Major:
Dissabte a les 22.30 h al Casal: EL FLORIDO PENSIL (ATC)
Diumenge a les 22.30 h al Casal: EL LLIBERTÍ

Exposicions: Ceràmica Germanes Prat, pintures de Joan 
Tarragó, “Baldomero Oller. Un anarquista calafí al castell de 
Monjuïc”.

Ball, sardanes, trobada de gegants, castellers, castell de 
focs, actes esportius, exposicions...

VIII FIRA DE L’EIX
Una fi nestra oberta a la història amb el Mercat Barroc, que 
es podrà visitar dissabte 6 tot el dia i diumenge 7 al matí. No 
hi faltaran els brocanters i antiquaris, la representació de la 
llegenda del mercat i les trifulques al carrer...

5, 6, 7 i 8 de setembre · FESTA MAJOR DE CALAF

Dissabte, 6 de setembre

RESISTÈNCIA SOBRE TERRA 
DE MOTOCICLISME

(Campionat de Catalunya)

Entrenaments: de 15:00 h a 16:00 h
Cursa: de 16:30 h a 19:30 h

Diumenge, 7 de setembre:

1r MOTO TERRA VILA DE CALAF
(Campionat Social M.C. Igualada)

Entrenaments: de 10:00 h a 10:30 h
Eliminatòries: a partir de les 10:30 h

Finals: a partir de les 13 h

Organitza Club A.M.V.T.
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Dissabte 23

VECIANA
21.30 h Ball de revetlla 
amb el Grup Liberty. A la 
mitja part, entrepans de pa 
amb tomàquet i pernil.
01.00 h Disco-mòbil

ARDÈVOL (Pinós)
17.00 h Ball d’espuma a la 
pista poliesportiva
21.00 h Botifarrada i ball

Diumenge 24

VECIANA
13.00 h Missa solemne en 
honor a la patrona.
19.30 h Berenar de 
germanor. Actuació de 
Jack Carmelo i les seves 
“Cançons de sempre”

ARDÈVOL (Pinós)
13.00 h Missa solemne
19.00 h Ball de vetlla amb 
Joan Vilandeny

Dissabte 6

VALLMANYA (Pinós)
Al matí, jocs infantils i 
xocolatada. A la tarda, partit 
de futbol de tots contra tots.

Al vespre, sopar a preu 
súper popular a base de 
cigronet de l’Alta Anoia, 
amanida i carn i botifarra a 
la brasa. Ball en català amb 
Joan Badia i el seu conjunt.

Diumenge 7

VALLMANYA (Pinós)
13.00 h Missa i a 
continuació ballada de 
gegants. Vermut popular. 
A la tarda 1r campionat de 
botifarra “Memorial Ramon 
Pons”. A continuació ball de 
vetlla amb Trifàssic.

Dissabte 13

PINÓS
21.00 h Entrepà de pernil i 
ball de nit. En acabar, coca i 
xocolata per a tothom.

Diumenge 14

PINÓS
12.30 h Missa Major. 
Benedicció de cotxes.
19.00 h Ball de vetlla. A la 
mitja part, gran botifarrada 
(el cava serà gratuït)

Divendres 19

SANT PERE SALLAVINERA
22.00 h Pregó de Festa 

Major i a continuació Music 
Show a càrrec de la gent 
del poble. Tot seguit Disco-
mòbil a càrrec de DJ Locco

Dissabte 20 

RUBIÓ
Al nucli d’El Pla, Fira 
d’artesans i mercat 
d’intercanvi
11.00 h al Local Social, 
tallers per a la mainada.
14.00 h Vermut-Concert al 
Local Social
18.00 h Xerrada: “Els 
efectes de l’aigua amb 
nitrats sobre la salut de les 
persones”, al Local Social
19.30 h Concurs de truites 
al Local Social
21.00 h Sopar a l’aire lliure
al nucli d’El Pla
23.00 h Concert jove 

SANT PERE SALLAVINERA
17.00 h Espectacle infantil i 
jocs de cucanya. Xocolatada
23.00 h Teatre amb l’obra 
“L’amor a totes les edats” 
(grup de teatre d’Aguilar 
de Segarra). Disco-mòbil a 
càrrec del jovent del poble

Diumenge 21

RUBIÓ
10.00 h Caminada per la 
pau. Sortida: Parc Josep 
Julian fi ns al Pla de les 
Bruixes
14.00 h Vermut-concert al 
Local Social
19.00 h Teatre amb el 
grup de Sant Guim de 
Freixenet i l’obra “El metge 
a garrotades”, de Molière
 
SANT PERE SALLAVINERA
12.00 h Missa solemne. 
Concert amb la Coral de 
Moià
18.00 h Concert i gran ball 
de vetlla amb l’orquestra La 
Blanes

Divendres 26

SANT PERE SALLAVINERA
23.00 h II Campionat del 
duro. Disco-mòbil a càrrec 
del jovent del poble

Dissabte 27

SANT PERE SALLAVINERA
00.00 h Concert amb 
Jungle Julia, Projecte Bu, 
Always Drinking Marching 
Band i espectacle de 
tambors amb Mal Llamp
d’Igualada 

SETEMBRE
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Tots els premiats en la festa del bàsquet.

El passat divendres 20 de juny, la Federació Catalana 
de Basquetbol Representació Territorial de Lleida, va 
celebrar el seu sopar de cloenda i entrega de premis de la 
temporada en la nostra localitat, coincidint amb els actes 
de la celebració dels 25 anys del nostre Club. Es tractava 
d’una celebració que cada any engloba tots els estaments 
del bàsquet territorial. Hi van ser presents el president de 
la Federació Catalana, Sr. Enric Piquet; el president de la 
Federació de Lleida, Sr. Ferran Aril; la delegada d’Esports de 
la Generalitat, Núria Ramon; l’alcaldessa de Calaf, Sra. M. 
Antònia Trullàs; la regidora d’Esports, Sra. Fina Bastardas; 
i altres autoritats, així com equips participants en la lliga, 
incloent-hi directius, entrenadors i jugadors. L’acte es va 

celebrar a la sala de festes Bogart i hi van assistir gairebé 
350 persones de diverses poblacions catalanes. La celebració 
va servir també per retre homenatge a un dels fundadors 
del nostre club i actual director tècnic, Sr. Miquel Puigpinós 
i Bertran, al qual tant la Federació Catalana com la Junta 
del CB CALAF van entregar sendes plaques honorífi ques, 
en agraïment al seu compromís i esforç durant aquests 25 
anys del Club. L’equip de Cadets femení va rebre el trofeu 
com a millor equip territorial de la lliga en la seva categoria. 

I també el va rebre una de les seves jugadores, Laura 
Fernàndez, com a millor jugadora provincial de la categoria 
cadets femení. En un ambient distès es va fer palès, de 

nou, el nostre compromís i prestigi amb el bàsquet català 
i tots plegats vàrem gaudir d’una festa inoblidable per a la 
nostra entitat. 

Club de Bàsquet de Calaf

Finalitzada la temporada, poder dir-
vos amb satisfacció que els nostres 
equips han complert els objectius 
proposats a l’inici. No es tracta només 
d’assolir els campionats, sinó d’haver-
hi posat l’esforç necessari per obtenir 
els estímuls amb els quals l’esport del 
bàsquet gratifi ca. Enguany teníem 6 
equips en competicions federades i 
aquests són els seus resultats:

Infantil femení: L’equip ha jugat 
una molt bona temporada. El seu 
esforç i entusiasme han permès que 
es poguessin classifi car per a la fase 
Interterritorial, obtenint uns resultats 
bons.
Infantil masculí: Han jugat una 
temporada excel·lent, obtenint el títol 
de campions del grup B i optant a la 
fase classifi catòria de l’Interterritorial. 

Un grup molt compacte que ha 
demostrat el seu esforç i dedicació 
i això s’ha traduït en molt bon 
resultats.
Cadets femení: Com darrerament 
ens tenen acostumats, aquest equip 
ha obtingut uns excel·lents resultats, 
obtenint el títol del Campionat 
Territorial, tenint l’opció de jugar la 
Final Catalana. L’equip ha jugat amb 
regularitat tota la temporada i s’ha 
fet mereixedor d’un lloc de prestigi 
dins l’àmbit del bàsquet provincial i 
interprovincial. Prova d’això són els 
molt bons resultats obtinguts en els 
darrers 3 anys. A més, una de les 
seves jugadores, Laura Fernàndez, 
ha estat la guanyadora del títol com 
a millor jugadora provincial de la seva 
categoria.
Júnior femení: L’equip ha jugat 

en una categoria molt competitiva, 
la Interterritorial. Tot i l’esforç, els 
resultats no van acompanyar les 
jugadores, que van sofrir una sèrie de 
lesions. Aquest fet no va propiciar uns 
bons resultats.
Júnior masculí: Els nois, com ja 
és habitual, van demostrar un cop 
més el seu entusiasme, tot i que els 
contrincants eren superiors tant en 
edat com en estructura física. Malgrat 
tot, el seu interès no va defallir i van 
obtenir els resultats proposats a l’inici 
de la temporada.
Sènior femení: Aquest equip format 
per exjugadores es va tornar a 
retrobar de nou, obtenint uns resultats 
excel·lents, arribant a la fi nal a 4. Un 
grup molt compacte, que va obtenir 
uns objectius superiors als proposats 
a l’inici de temporada.

Festa del Bàsquet Lleidatà

Homenatge al Sr. Miquel Puigpinós i Bertran.

Millor jugadora territorial / Millor equip guanyador del campionat territorial
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El diumenge 29 de juny es va celebrar el dinar-cloenda de 
la temporada del CB CALAF. Malgrat les previsions, hi van 
assistir 120 persones entre jugadors i familiars. Ens van 
acompanyar les autoritats de l’Ajuntament i vàrem gaudir 
d’una trobada, que posa punt i fi nal als esforços de la 
temporada.
Des del 30 de juny i fi ns l’ 11 de juliol el CLUB BÀSQUET 
CALAF ha organitzat un CAMPUS D’ESTIU per a nens/es 
interessats en aprendre i tecnifi car l’esport del bàsquet. 
Esperem que, en successives ocasions, aquest campus 
tingui més afl uència d’assistents, ja que es tracta d’una 
bona forma de passar l’estiu aprenent un esport en el qual 
més endavant poden tenir una continuïtat.
Dins els actes programats pel 25è ANIVERSARI  DEL CLUB 
DE BÀSQUET CALAF, el dia 11 de SETEMBRE es durà a 
terme una TROBADA de tots els que, d’una manera o d’una 
altra, han tingut relació amb el C. B. CALAF. Tots vosaltres, 
rebreu una invitació per participar en aquesta festa del 25è 

aniversari. En cas de no rebre-la, si heu estat vinculats al 
Club en algun moment donat, poseu-vos en contacte amb 
nosaltres.

Penya Barcelonista de Calaf i Comarca:
alta participació al Futsac 3x3 més solidari

Josep Maldonado, president d’Esport Solidari Internacional, 
va rebre el passat 13 de juliol un xec per un import de 2.340 
euros de mans del president de la Penya, Carles Frauca. 
D’aquesta manera l’entitat organitzadora del torneig, 
la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca, entregava a 
l’associació solidària la recaptació del campionat. Aquesta 
era una novetat d’enguany, i l’organització es va mostrar 
molt satisfeta pels diners recaptats.
I és que la cinquena edició del Futsac 3x3 ha estat la més 
participada: en total hi ha jugat uns 34 equips de diverses 
categories, des de prebenjamins fi ns als veterans. Els partits 
van començar dijous a la tarda i van continuar divendres i 
dissabte. Diumenge al matí es va celebrar el torneig de la 
categoria de veterans, que va guanyar l’equip de TV3. I a la 
tarda el poliesportiu es va omplir d’espectadors i d’emoció, 
ja que era l’hora dels partits fi nals. 
En la categoria de prebenjamins, Samba Team es va 
proclamar campió, seguit dels Terremotos i de Taxis i grues 
Albert; en alevins els campions van ser la Unió Esportiva 
Calaf, el segon lloc per als Informàtics B i el tercer per al 
Petit Encant. En la categoria infantil i cadet es va imposar el 
Bar Canet, seguit del Bar Quebec i de la Perruqueria Anna 
Roldán. La categoria femenina la va encapçalar Estètica 
Bell Relax, en segona posició Only Five i fi nalment el Petit 
Encant. Per acabar, el primer lloc en sèniors va ser per 
a Maccabi de Levantar, el segon per a Sansa de Guà i el 
tercer per a La Bibí. Com a premis especials, l’Stop and Go 
es va endur el premi Coca-Cola a l’equip màxim golejador, 
i Èdgar Cardona va rebre el guardó Memorial Jordi Borràs 
com a millor jugador del torneig.

Lliurament del taló a Esport Solidari Internacional.El públic va omplir el poliesportiu.

Guanyadors sèniors: Maccabi de Levantar.

Inauguració del 5è Futsac 3x3.
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El passat pont de l’1 de maig, quatre membres de Dards Calaf 
se n’anaven a Ciudad Real, amb motiu de la celebració del 
VIII Campionat d´Espanya d’A.E.D, que comptava amb més 
de 700 jugadors... Els resultats van ésser els següents: 
En l’individual Pere Grau (cat. Màster), 5è-6è.
També en l’individual, l´Eloi (cat. Pro), 7è-8è.

En la modalitat de parelles, Eloi i Pere (cat. Pro), van quedar 
en la cinquena posició. Però el resultat més destacat va ser 
en la modalitat per seleccions, ja que l’Eloi, amb la selecció 
de Barcelona, van quedar campions d’Espanya guanyant a la 
selecció de Cantàbria a la fi nal, amb una actuació destacada 
del jugador calafí que va guanyar totes les partides que va 
disputar menys una contra Girona (tot queda a casa...).
Barcelona la formaven: Eloi (c), Carlos Rodriguez, Martí Martí 
i Luis Romero. En la selecció de Barcelona femenina, M. Alba 
de Dards Calaf va quedar en una meritòria tercera posició. 
Les fèmines eren: Silvia(c), Loly, M. Alba i Mary.
A part d’aquests resultats a Ciudad Real, als últims opens on 
hem anat, hem tret molts bons resultats: a l’open Ripoll, Eloi 
i Pere, en parelles, segons, i també Eloi, en l’individual, va 
ocupar aquesta posició. En l’open de Sta. Maria Villalba, Eloi 
campió, i Grau en tercera posició.
D’altra banda, l’últim cap de setmana de juny, Eloi Fonoll 
(Calaf) i Josep M. Bayo (Olot) van quedar campions en 
parelles del campionat d’Espanya de WALDE.
I per acabar, recordar que ja estem treballant per fer el 
VII Open Dards Calaf i el IV Open de Futbolí Català que es 
celebrarà el 20 de setembre al poliesportiu municipal.

Dards Calaf
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Amb motiu de la trobada ecumènica 
amb l’església Romanesa el dia 21 
de juny, es pronunciaren les paraules 
següents que poden ser aplicades a 
tots els immigrants que hi ha entre 
nosaltres:

Sigueu sempre benvinguts. Us 
trobeu a una terra on, malgrat la seva 
bonança econòmica, potser no viu 
un dels seus millors moments. Molts 
de nosaltres, temps enrere, vam ser 
emigrants, i els diners tendeixen a 
tornar-nos a tots desmemoriats i 
insolidaris.

La decisió d’emigrar. Estimant 
el vostre país i la vostra llengua 
les circumstàncies us han portat a 
immigrar. L’arribada a aquest país no 
haurà estat fàcil, moltes promeses i 
il·lusions que us vau fer, en realitat 
han estat una altra cosa. Ha estat una 
lluita per trobar treball i encarnar-
se a la realitat del país. Suposem 
que no porteu el somni enganyós de 

l’enriquiment fàcil. Un somni induït 
pels mitjans de comunicació, sobretot 
els programes de televisió, que per uns 
diners provoquen l’enveja de tothom. 
I, tanmateix, aquest esquer fàcil de les 
“quimeres de l’or” (que ja va denunciar 
Ch. Chaplin en la seva pel·lícula d’aquest 
mateix títol), i del retorn al propi país 
enriquit i suscitant admiració, sempre 
ha fet molt mal a tots els fenòmens 
migratoris. Benvinguts siguin, doncs, 
els qui de veritat necessitin venir, i 
tant de bo tinguéssim més braços per 
acollir-los. 

La vostra integració no és fàcil 
perquè trobeu bastants rebuigs inicials i 
perquè, quan la immigració és massiva, 
resulta més còmode trobar companys 
del mateix país i aïllar-se amb ells 
en una espècie d’enclavament. Tots 
plegats intentem una bona convivència 
i un esforç per part de tots i ningú ha 
perdre res sinó que hem de compartir i 
enriquir-nos tots junts.  

Aquells de vosaltres que sigueu 
creients, la majoria sou cristians, 
però encara que sigueu d’una altra 
confessió, teniu tots els drets de 
mantenir la vostra religió i la seva 
pràctica. Estem convençuts que la 
religiositat és un gran valor humà, per 
molts riscos de perversió que pugui 
tenir. Creiem que, malgrat els nostres 
ideals de llibertat i drets humans, la 
irreligiositat del país que us trobareu 
no és precisament un valor. Déu faci 
que la fe ens agermani més que mai, 
sense cap imposició i respectant els 
ritus i matisos característics de cada 
poble. 

Per últim, des de la pregària i de la 
trobada de germans d’avui demanem 
que les lleis d’immigració es basin en el 
respecte, en els drets de les persones, 
en la justícia mundial i no per interessos 
econòmics o polítics o l’hora de declarar 
legal o il·legal a un immigrant. Que els 
valors humans siguin el nostre horitzó.

Des de la Parròquia

La selecció de Barcelona, campiona d’Espanya.

Pantalles per a seguir amb atenció les partides. El 20 de setembre torna l’open de dards i de futbolí.



L’Altiplà de Calaf JULIOL 2008 17

Unió Esportiva Calaf

La temporada 2007-2008 ha estat, 
sense cap mena de dubtes, de molt 
profi t per a la Unió Esportiva Calaf. 
Cada any el club va creixent I aquest 
any no ha estat una excepció. Hem 
fet un equip de Babies, hem doblat 
els benjamins i hem fet un equip de 
tercera regional. De totes maneres la 
gran novetat d’aquest any era l’estrena 
de la gespa artifi cial del Camp Municipal 
de Les Garrigues. 
Des del punt de vista esportiu també 
hem tingut una bona collita. Els cadets 
han estat campions de lliga i els alevins 
han quedat segons. Tots dos equips han 
fet una temporada extraordinària amb 
uns resultats certament excel·lents. 
Seria injust, però, no dir el mateix dels 
altres equips. Els babies, per exemple, 
han guanyat mols dels partits que 
han jugat. Els prebenjamins han fet 
una campanya que ha anat de menys 
a més, realitzant una segona volta 
digna d’elogi. Tots dos benjamins han 
lluitat amb totes les seves forces per 
tal de quedar el més amunt possible. 
Els infantils, tot i tenir un planter molt 
curt, han fet una temporada molt 
bona. Els juvenils han estat sempre 
entre els equips de dalt de la taula 
de classifi cació. Com que era el seu 
primer any en competició, el primer 

equip no ho ha tingut gens fàcil, però hi 
ha posat tot el que estava a les seves 
mans i segur que la propera temporada 
obtindran millors resultats en estar més 
conjuntats.
A part del campionat de lliga molts 
equips han realitzat altres activitats. 
Els juvenils van participar en el torneig 
internacional de Blanes durant la 
Setmana Santa i al Vila de Calaf per 
Nadal; els alevins al de Vilanova i la 
Geltrú. Els prebenjamins i els benjamins 
van anar, com cada any, a França per 
tal de participar en el torneig de Soual. 
Si Déu vol, els nostres amics de Soual 
vindran a Calaf al fi nal d’octubre. Els 
cadets van fer l’estada de pretemporada 
prop de Tremp i els juvenils a Puigcerdà. 
Com sempre el club ha organitzat una 
anada al camp del Real Club Esportiu 
Espanyol, enguany va ser per tal de 
veure el partit amb el Saragossa.
Al començament de juny, però, per 
tal d’homenatjar els cadets, es va fer 
un partit contra el juvenil del Tàrrega, 
essent el resultat favorable per als 
nostres jugadors. Aquest matx, però, 
també va servir per fer la inauguració 
ofi cial del nou enllumenat. De fet va 
ser l’equip femení el que va jugar amb 
la llum artifi cial. Elles seran la gran 
novetat del club de cara a l’any vinent. 

El dia 7 de juny el club va secundar 
la iniciativa de l’Ajuntament de Calaf 
de promoure la pràctica de l’esport 
i va obrir les seves portes a tothom. 
L’endemà es va fer la festa de cloenda 
de la temporada amb el bon ambient 
de sempre. Es va fer un partit entre 
pares i després un dinar de germanor 
entre jugadors, pares, entrenadors i 
directius. Des de mitjan mes de juny 
s’està jugant un campionat de futbol-7 
que està donant molta vida al camp. 
Ara toca descansar, carregar piles 
i tornar al setembre amb ganes 
renovades. Ens esperen els mateixos 
reptes de sempre i alguns de nous. 
Per aquest motiu la pretemporada ja 
està planifi cada. La majoria dels equips 
començaran a entrenar la primera 
setmana de setembre, excepte el 
primer equip que ho farà una mica 
abans. El primer partit amistós dels 
equips de futbol base serà durant la 
Festa Major de Calaf.
És per això que us esperem el primer 
cap de setmana de setembre animant 
els nostres equips. Fins aleshores us 
desitgem que passeu un bon estiu i 
unes bones vacances.

Carles A. Marmelada.
Coordinador Esportiu
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Van sonar les sis campanades que 
indicaven que era mitja tarda; els nens 
i nenes de la llar d’infants municipal de 
Calaf juntament amb les mares, pares i 
avis es van trobar al pati de la llar per 
celebrar la festa de fi nal de curs. També 
van ser benvinguts els germanets i 
germanetes i d’altres menuts que el 
proper curs ompliran de rialles i plors la 
llar d’infants.
A aquesta festa, organitzada per l’AMPA 
i subvencionada per l’Ajuntament de 
Calaf, no hi va faltar de res: l’espectacle 
infantil de titelles “El ximpa a la selva” 
de la companyia Silinos; el berenar 
—com no! coca i xocolata (per cert! un 
sincer agraïment a l’Associació Arca!)— i 
també el regal de fi nal de curs de l’AMPA 
(una pel·lícula de DVD amb un recull 
d’imatges i de sons dels nostres petitons 
i petitonetes en la seva estada a la llar).
Els nens i nenes que aquest any 
compleixen tres anyets es van 
acomiadar dels companys, companyes 
i mestres, però es van endur un record 
singular —una orla amb birret. Quina 
feinada es van buscar les mares i pares 
de l’AMPA!
Els nens, les nenes, els pares (en sentit 
genèric), els avis, tothom van anar 

marxant i això indicava que la festa 
s’acabava. Tant sols hi van quedar les 
aules, les joguines... ah, per cert, i la 
nova caseta del pati i alguns accessoris 
per a activitats de psicomotricitat dels 
més “minis”, obsequis que va fer l’AMPA 
a la llar d’infants municipal de Calaf.

Per acabar volem agrair l’esforç i 
paciència i comprensió de les mestres 
de la llar que han estat un any més al 
costat dels nostres fi lls i fi lles.
Bon estiu a totes i a tots i esperem el 
curs que ve, què serà un “sant tornem-
hi”.

AMPA Llar d’Infants de Calaf
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Diodor de Sicília ens diu que vivien 
en forats practicats en els penyals 
(acompanyats de robustes mules), 
anaven descalços i embolcallats amb 
pells de moltó, i s’untaven el cos amb 
oli de llentiscle. Practicaven una forma 
de poliàndria: un costum nupcial 
(bodes baleàriques) en el qual la 
núvia era posseïda, primer, pels amics 
i parents del nuvi, els quals feien, per 
aquest motiu, els seus regals. Tenien 
prohibit d’importar o d’usar or i plata. 
Quan un d’ells moria, trossejaven 
el cos a bastonades, llençaven els 
membres dins d’una urna i, al damunt, 
hi dipositaven un munt de pedres: 
aquesta era la seva tomba funerària, 
que s’assemblava a una nau –la nau 
dels morts- capgirada. Eren els homes 
més hàbils del món a llançar grans 
pedres amb les fones. Des de petits 
s’ensinistraven en aquesta disciplina: 
les mares col·locaven el menjar (un 
tros de pa o de carn) sobre un pal o a 
la branca d’un arbre i els nens l’havien 
de despenjar a cops de fona. Si no, 
no menjaven. Llurs armes eren tres 
fones que portaven al voltant del cap, 
a la cintura i a la mà, fetes d’espart. 
Quan els obligaven les necessitats de 
la guerra, tiraven pedres més grans 
que els altres homes del mar, amb 
tanta força que semblaven projectils 
sortits d’una catapulta.

Adoraven un déu anomenat Mars 
Balearicus (el mateix déu de Sicília: 
el déu Mart) que els omplia amb 
l’energia del sol i la força del brau. En 
honor d’aquest déu triple i poderós, 
guerrer, solar i taurí, erigiren uns 
recintes amb forma de ferradura 
(l’entrada orientada al sud), formats 
per un mur de mitja alçada fet de 
pedres ajuntades sense morter, al 
centre del qual, lleugerament al nord, 
hi havia el seu símbol sagrat: un bloc 
de pedra immens que feia de suport 
per a una altra llosa grandiosa situada 
al damunt, amb forma de T. Aquest 
era l’altar on sacrifi caven les víctimes 
propiciatòries per demanar ajut al seu 
déu, implorar-li la seva clemència o 
agrair-li la llum que els donava i la 
força de les pedres (anys a venir, els 
seus veïns del nord, de la Gàl·lia, els 
druides cèltics, farien el mateix amb els 
seus cromlecs i dòlmens). A la vora de 
la mar i tot al llarg de la costa, i, a cops, 
prop del recinte dels altars, aixecaren 
unes grans torres circulars, també 
amb gruixuts carreus sense morter, 
que els servien d’habitatge i fortalesa, 
i des del cim de les quals podien 
atalaiar qualsevol perill. Per avisar-ne 
els seus companys, hi encenien unes 
fogueres que actuaven de missatgers 
silenciosos (a Sardenya, a la mateixa 
època, aquestes torres s’anomenaven 

nuraghes). Eren els homes del Bronze, 
de la cultura megalítica i ciclòpia del 
primer mil·lenni abans de Crist.

Els fenicis colonitzadors de la 
Mediterrània, provinents de Sidó i de 
Tir, batejaren l’illa amb el nom de Nura 
–que prové de nur: foc, en fenici- a 
causa de les nombroses fogueres que 
els nadius encenien al damunt dels 
talaiots. Els foceus, naturals de Focea 
(s. V a. C.), l’anomenaren Meloussa, 
que procedeix de mèlon (bestiar), i 
els grecs contemporanis de Diodor de 
Sicília utilitzaren el nom de Balears 
per referir-se a aquestes illes (del 
grec bál·lo: llançar pedres amb fona; 
en basc, balar vol dir foner). Els rodis 
de l’època arcaica les anomenaren 
Gimnèsies perquè els homes hi anaven 
despullats.

Serà Joan Ramis i Ramis, al segle 
XVIII, el primer a defi nir amb el nom 
de cultura talaiòtica (pels Altars de ses 
Gentils, per les navetes i els talaiots) 
aquest període menorquí de l’època 
del Bronze. Uns anys abans de Ramis, 
el cardenal de Retz, en un viatge que 
va fer l’octubre del 1654 a Roma i 
després de passar quatre dies a Maó, 
dirà a les seves Memòries (edició del 
1718: Amsterdam): “Port-Maó és el 
més hermós del Mediterrani. L’entrada 
és molt estreta i no crec que dues 
galeres hi poguessin entrar alhora 
remant; s’eixampla, però, de sobte, i 
forma un estany allargassat que té una 
bona llegua de llargada i més de mitja 
d’amplada. Hi ha una gran muntanya 
que el rodeja a cada costat i forma 
una espècie de teatre que per l’alçada 
i pel gran nombre d’arbres de què està 
cobert, i pels rierols que hi vessen 
amb abundància, ofereix a la vista 
una varietat infi nita d’escenes molt 
més sorprenents, sense exageració, 
que les de l’òpera. Aquesta muntanya, 
aquests arbres i roques protegeixen el 
port, per cada banda, de l’embat dels 
vents, de manera que en les més grans 
tempestes hi ha tanta calma com en 
un estany i és tan llis com un mirall”.

Apunts per a una mitologia de l’illa de MenorcaApunts per a una mitologia de l’illa de Menorca

Una primera versió d’aquest article, ara modifi cat, fou publicada a la secció “cultura/idees” del diari 
Regió 7 (Manresa, dissabte 1 d’abril del 1989). Per a tots aquells lectors que viatjaran en alguna illa 
del Mediterrani (aquest mar tan nostre) durant l’estiu.
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Josep Maria Solà

Aquesta descripció del cardenal de 
Retz del Portus Magonis (pren el nom 
d’un almirall cartaginès anomenat 
Magó que utilitzà els nadius com a 
mercenaris i tropa de xoc per la seva 
habilitat amb les fones) s’assembla 
extraordinàriament amb la descripció 
que en fa el poeta Homer a L’Odissea, 
al cant X, 1-132, intitulat Èol i 
els lestrígons, dins Les aventures 
d’Ulisses. Un odissòleg nàutic dels 
més recents, Ernle Bradford (Ulysses 
found, 1964), situa aquest capítol 
a la rada-badia de Maó. Abans 
d’això, Ulisses i els seus companys 
han aconseguit escapolir-se de l’illa 
dels ciclops on han burlat i encegat 
l’irat Polifem: aquesta illa és, sens 
dubte, Sicília, l’illa de foc, la terra on 
pasturaven els bous del Sol; i el lloc 
on viu i dorm el ciclop Polifem, fi ll de 
Posidó, és a l’interior del volcà Etna. 
Es diu, també, que les sirenes, fi lles 
d’un déu-riu i d’una de les nou Muses, 
van competir-hi per la seva bellesa i 
veu, varen perdre i els van arrencar 
les plomes; avergonyides, les sirenes 
es retiraren a les costes de Sicília des 
d’on trastornaven els mariners amb 
els seus cants.

Després de conèixer Èol i les seves 
mansions d’or, els herois homèrics 
arribaran al fatídic port dels 
lestrígons, aquest port il·lustre al qual 
s’entra per una boca estreta guardada 
per alts roquissars (el cap de la Mola 
actual) i que els permet d’amarrar de 
costat totes les naus, paleogaleres 
de cinquanta remers –suposem-, al 
fi nal del llarg tram d’aigua sempre 
profunda i en eterna calma. Totes 
les naus menys la de l’astut Ulisses 
que prefereix deixar-la del costat de 
fora de la primera illeta (l’actual Illa 
del Llatzaret, l’”illa de la sang” com 
l’anomena John Armstrong en la seva 
Història de l’illa de Menorca, 1756). 
Llegim-ne uns quants hexàmetres, 
traduïts meravellosament per Carles 
Riba; qui narra els fets és el mateix 
Ulisses:

 “Ell [Antífates] que me’n crida alarma a través de la vila; i, sentint-lo,
 de pertot acudeixen els seus lestrígons robustos,
 a milers i milers, que semblen gegants, no pas homes.
 I des dels penya-segats ens tiraven uns rocs, que pesaven
 cadascun com un home. Aviat dels navilis s’aixeca
 un mal estrèpit de gent que es mor i de naus que s’esberlen.
 Com qui fi tora peix, s’enduien l’horrible dinada!”

 “Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
 has de pregar que el camí sigui llarg,
 ple d’aventures, ple de coneixença.
 Els Lestrígons i els Cíclops,
 l’aïrat Posidó, no te n’esfereixis:
 són coses que en el teu camí no trobaràs,
 no, mai, si el pensament se’t manté alt, si una
 emoció escollida
 et toca l’esperit i el cos alhora.
 Els Lestrígons i els Cíclops,
 el feroç Posidó, mai no serà que els topis
 si no els portes amb tu dins la teva ànima,
 si no és la teva ànima que els dreça davant teu.”

Aquests lestrígons ferotges i 
antropòfags, que exterminen els grecs a 
pedregades i se’ls enduen com si fossin 
peixos, capitanejats per Antífates, 
podrien correspondre, certament, 
a aquells antics foners, adoradors 
d’un déu bel·licós i solar, que Diodor 
de Sicília descriu admirablement, 
i que els rodis colonitzadors de la 
Mediterrània van conèixer i témer 

per la seva ferotgia i pels seus 
admirables talaiots i navetes. I és 
ara, al capdavall d’aquests apunts 
esparsos, que podem comprendre 
literalment i amb profunditat els 
versos inicials d’aquell altre gran 
poeta grec, Konstandinos P. Kavafi s, 
en aquell poema esplèndid i metafísic 
que va escriure el 1911 (la traducció 
és, també, de Carles Riba):



20 L’Altiplà de CalafJULIOL 2008

Rectifi cació sobre la llegenda del Mercat de Calaf
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Lo mercat de Calaf

(Assumpte per una novel·la de Jules 
Verne)

Hi ha en la rica llengua catalana, apart 
dels modismes i adagis una infi nitat 
de termes de comparació, on l’origen 
s’explica sempre en un fet, en forma 
d’anècdota, que pot ésser històric o 
tradicional com purament imaginari o 
simbòlic.
Un d’ells és el que serveix de títol a 
aquest escrit: quan es tracta en un gran 
desordre o confusió, on tothom parla a 
l’hora i cap veu domina particularment, 
es a dir que es senten moltes veus i 
paraules i unes sufoquen a les altres, 
és el més propi i freqüent dir: “Això 
sembla el mercat de Calaf”.
L’origen que té aquest terme 
comparatiu no el fa sospitar cap terme 
ocorregut en la dita vila i així convé a 
atendre a l’anècdota imaginaria,  alhora 
enginyosa  i festiva que l’assenyala 
tradicionalment de ja fa molt de temps 
de la mateixa manera que la imaginació 
popular ha inventat altres anècdotes 
per explicar la raó de certs renoms i 
qualifi catius per el qual són coneguts 
determinats pobles.
No sabem si el temps del procònsol  
Calpurni (que passa com a fundador 
de dita vila) o dels moros, hi havia ja 
mercat de Calaf, cosa que es de pensar 
que atesa la situació del poble, que està 
en una planura i ve a ser com el centre 
natural de altres poblets situats a les 
muntanyes que rodegen a aquella; però 
de totes maneres fa molt segles que 
Calaf té tres fi res anyals, dos mercats 
setmanals, el dimarts i el dissabte, en 
els quals s’ha d’imaginar el fet que es 
relata, prescindint de si és temps de 
romans, de moros o cristians, que això 
no fa ni més ni menys per el cas.
El cas és que un dia de mercat no 
s’entenien, ens conten el numero de 

concurrents eren les veus parlant 
com un numero doble o triple; a una 
pregunta per exemple, el preu d’un
Comestible o de unes espardenyes 
(que és  una de les mercaderies allí 
més especials i abundants), responien 
dues o tres veus alhora, senyalant per 
consegüent dos o tres preus

Distints; el Joan o el Bernat, sense tenir 
ningú darrera d’ells, es sentien a cridar 
ben clarament amb el nom de Francesc 
o Pau; el venedor de pollastres 
s’admirava  de que li preguntessin quan 
en volien d’aquell cistell de cargols i el 
venedor de cargols no sabia per que 
li parlaven de cànem, i el venedor de 
cànem no podia comprendre perquè  
de quatre brinc li arribaven a oferir 
cinc sous; i el més estrany era que ni 
uns ni altres sabien qui els hi parlava, 
això que les persones que tenien a prop 
estaven amb la boca tancada o a tanta 
distància que no podia ésser que se 
sentis clarament la seva veu; fi nalment 
les veus o gran part d’elles semblava 
que no sortissin de les seves boques, 
sinó que volessin per els aires, i con 

en un mercat pot ser cosa de compra 
i de venda, les paraules més repetides 
són els números a fi  d’assenyalar els 
preus, de aquí que, con si fos el brogit 
d’un eixam d’abelles que passa, es 
sentís per tot i arreu un remor capaç 
de fer perdre el compte a tots quants 
en el mercat compraven o venien, 
dons es composava tot de paraules 
aïllades  pronunciant números i classes 
de monedes, amb tal confusió que el 
diable que ho entengués. Només els 
hi oferiré una petita mostra d’aquest 
eixam de veus perquè ho entengui el 
lector: tres diners, vuit diners, ser sous 
i sis, nou sous, dues lliures, sis sous, un 
ral de plata, vint i vuit, vint i set, quinze, 
dotze, tres, plata, coure, quartos, 
diners, maravedisos, cap preu, és car, 
és barat, un sou més, un sou menys, 
quatre, dos, diners, lliures..... etcètera. 
Encara més: apart de les veus abans 
dites, que senceres i que clarament 
s’escoltaven, semblava que al mateix 
temps com si alguns dels assistents al 
mercat es tornessin tartamuts ja que 
algunes paraules s’anaven component 
( i millor diríem descomponent)  per 
graus; es...per...de...nyes; al pas 
d’unes altres paraules de dues o més 
síl·labes , s’escoltava la darrera, com, 
per exemple, ...gas...mas...siam,...b
es, per a dir fi gues, pomes, enciam, 
faves (sent precís dir aquí que quelcom 
de les fruites dites havien de ser secs, 
doncs en l’estació que passaven els 
fets no podien ser tendres, com més 
endavant es veurà), el que fa presumir 
amb fonament és que els noms 
monosil·làbics  s’escoltarien sens dubte 
sencers, con pa, vi, nous, all, naps i 
altres per l’estil.
L’admiració i la confusió que això 
ocasionava seria una cosa llarga 
d’explicar: els uns es miraven al altres 
encantats; tremolar feien els crits de 
Verge Santíssima! Que donaven les 
dones per tot i arreu; creia més d’un 

Quan jo era jove, al Restaurant-Bar Brasil, que es trobava al passeig de Santa Calamanda i era regentat per la família Fargas  
—àlies Can Magino—, a mi sempre m’havia cridat l’atenció un petit quadre penjat a la paret imprès i a la part superior hi 
havia una il·lustració del senyor Ramon Sala, mostrant uns pagesos amb un carro arribant al mercat de Calaf. Posteriorment 
aquest quadre estava penjat amb altres quadres de Calaf al restaurant Ca la Dorotea, al carrer Gran, 28 d’Argentona, del 
qual era propietari i director el notable cuiner calafí Josep Maria Freixa —que va aconseguir una estrella Michelin en el seu 
restaurant barceloní ‘El racó d’en Freixa’. M’agradava molt aquell relat i en les recerques que feia de material sobre Calaf, 
em trobo amb un llibre de l’Apel·les Mestres editat el 1895 i que porta per títol Tradicions, que vaig comprar a la llibreria de 
Joan Marca de la plaça Sant Just de Barcelona i que avui encara conserva el preu que en vaig pagar: tres-centes pessetes. 
Molt content amb la troballa que havia fet ho vaig publicar al Correo Catalán numero 28.921 del dia vuit de setembre de mil 
nou-cents seixanta-vuit, i sempre havia cregut que aquest text era l’origen de la llegenda del mercat de Calaf i des de llavors 
s’ha anat dient i publicant així, però l’atzar juga males passades i després de quaranta anys de creure-ho així he trobat un 
text més antic publicat precisament a Nova York, i que porta per títol:
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que el món anava a fi nar; no pocs 
ho  atribuïen a l’art de la bruixeria i 
més de quatre dubtava si els demés 
estaven borratxos, o eren ells els qui 
ho estaven, ja que entenien el que 
veien i sentien. Qui ho podia pensar! 
Res de mala art era tot això, res de 
preocupació, res sobrenatural, si no 
un fenomen mol natural, que si no ha 
succeït a cap  part del món, la tradició 
diu que a Calaf, succeí, i això per els 
curiosos, que no reparen en pels com 
els savis. Semblant Babilònia provenia 
de la cosa més senzilla, i amb la boca 
badada quedarà el lector quan se li 
expliqui, com ara anem a fer-ho.
A Calaf, un punt on hi fa molt de fred, i 
en el dia que succeí aquest gran cas, dia 
per cert de mercat, fou tan immensa la 
fredor, que ja  no era cosa de gelar-se  
la saliva a la boca i de caure nassos i 
caps de dits, ja que això fora molt poc, 
si no de gelar-se el que mai se’ls hi ha 
gelat als russos i als esquimals. No ens 
diu la tradició a quants graus arribà el 
fred aquell maleít dia, perquè no se sap 
que a Calaf hi hagués un termòmetre ( 
i menys que n’hi hauria si el fet hagués 
tingut lloc abans de Galileu Galilei o de 
Drebbel, a qui se li atribueix d’invent); 
però a ser-hi segur que hauria marcat 
cent graus sota zero, o s’hauria 
solidifi cat el mercuri, per no poder 
passar més avall. De tres maneres, el 
fred era un gran fred, tant imens, que 
s’arribaren a gelar. Que diria el lector? 
Fins ....les paraules.
Amb aquest descobriment queda resolt 
l’enigma; el dia que succeí tant terrible 
cas, el cel estava cobert, la boira era tan 
espessa, gelats com estarien els seus 
àtoms, que el hi impedia de caminar, i 
amb un embaràs tan gran a l’atmosfera, 

es compren que hi hagués foscor com 
cap el tard d’un dia dolent. En tal estat 
fou quan es gelaren les veus o les 
paraules així com anaven sortint de les 
boques, i com el brogit del  mercat  es 
convertí en silenci sepulcral i el venedor 
no sentia resposta del qui li estava  al 
davant am l’ànim de comprar, i el 
comprador  al creure que l’hi demanava 
un preu  que no era contestat per qui li 
havia de donar, de aquí que el mercat 
es dissolgués, tornant-se cadascun dels 
qui hi havia assistit, amb el cap baix, 
trist i horroritzat del que passava i que 
no sabia de cap manera comprendre.
L’angoixa va durar tots el dies intermedis 
de un altre mercat, i augmentà al 
arribar a aquest per que el fred i la boira 
seguien de la mateixa manera, si bé 
els forasters trobaven que en els seus 
pobles respectius parlaven i s’entenien 
(el que prova que el gran fred estava 
concentrat en el mercat de Calaf i allí 
solsament ocorria el fenomen)i com 
es sol dir que per la vida es perd la 
vida, el dia de mercat immediat, agafà 
cadascun els seus pollastres, ous, 
fruites o el que tenien per vendre, i 
cap allà s’encaminaren. Les converses 
anaven seguides entre el concurrents 
quan feien el camí, però quan entraren 
el mercat, experimentaren el mateix 
que en anterior, i tot era silenci, i en 
lloc de paraules
Tot eren mirades, quan o justos judicis 
de Déu! En el punt en que tothom anava 
a esclatar en un plor ( que ignorem com 
havia pogut succeir, ja que les llàgrimes 
també s’haurien gelat i haurien rodolat 
com a boles de vidre), vet aquí que al 
sol li donà la gana d’enviar un dels seus 
raigs per que entre l’espassa boira i 
després d’aquell un altre i un altre, i un 
altre fi ns a transformar la foscor en un 
hermós i solejat dia, i com naturalment, 
la calor que es va transmetre a 
l’atmosfera les paraules que en ella es 
mantenien gelades s’anaren desgelant, 
i sonaren llavors tal com haurien de 
sonar al sortir de les boques el dia de 
mercat anterior, i bat-ho aquí també el 
motiu de l’estat babilònic ja referit per 
que amb la privació de parlar que es 
patia tothom llavors s’afanyava llavors 
a parlar més i xaí mentrestant el sol 

s’anava escalfant, s’escalfaven més 
compradors i venedors per interès i 
a fi  de recuperar el perdut; resultat 
d’això que, a més de la xerrameca 
comú i natural, hi havia el doble de 
xerrameca fi ll de l’esforç, del interès i 
de l’alegria; i sobre tanta aparaularia, 
totes les paraules s’anaven desglaçant 
i que anaven caient o volant per el aire 
a proporció que el sol les anava tocant 
per complet o gradualment cada una 
de les síl·labes, que així tan podien 
ser les primeres com les ultimes i sent 
tan el desordre i confusió que donà 
origen al popular terme de comparació 
que serveix de títol a aquest senzill 
entreteniment. 
_______________________________
                   
Acabat aquest relat, sols per satisfer 
la curiositat del públic, li ha vingut al 
cap a l’autor, sense saber perquè, la 
següent refl exió, que, com no porta 
malícia, no pot menys que de revelar 
a qui l’han llegit: Quina altra Babilònia 
més divertida no resultaria si el que 
va succeir en el mercat de Calaf, 
passes un dia al Congrés de Diputats; 
si per exemple, les paraules un dia 
pronunciades per els demòcrates, 
gelades en el espai, es desgelessin 
un dia parlant els conservadors, o al 
inrevés? Déu ens guardi de semblant 
fred.

Barcelona, 1880                               
                ANTONI DE BOFARUL

Aquest relat es va publicar en el número seixanta-sis de la revista La llumanera de l’octubre de 1880 a Nova York, es deia 
“revista catalana i de gresca” i el seu director era l’Artur Cuyâs, fi ns al número cinquanta el títol era La llumanera de Nova 
York i l’últim número que aparegué fou el setanta-tres, del maig del 1881. 
L’autor, Antoni de Bofarull i Brocà, va néixer a Reus el 1821, i fou un dels personatges impulsors de la Renaixença, fou 
anomenat acadèmic de Bones Lletres l’any 1852, fou un dels impulsors dels Jocs Florals de Barcelona, junt amb en Víctor 
Balaguer, i els va presidir el 1865, i en fou un dels set primers mantenidors. El 1862 publica la primera novel·la romàntica 
en català anomenada “l’orfeneta de Menargues” d’un èxit espaterrant en l’època i que fou traduïda al castellà. També fou 
poeta, dramaturg i historiador. Va morir a Barcelona l’any 1892.

Joan Graells
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El juliol de 1998, ara fa 10 anys, el foc 
va cremar milers d’hectàrees del cor 
de Catalunya. El foc s’inicià a Aguilar 
de Segarra i en poques hores avançà 
cap a Fonollosa, Sant Mateu de Bages, 
Castelltallat, arribant en pocs dies fi ns 
prop de Torà i fi ns i tot de Cardona. 
Diuen que en cada bugada es perd 
un llençol, però en aquella bugada 
en vàrem perdre més d’un. Els 
llençols perduts varen ser els milers 
d’hectàrees de bosc i vegetació que 
a manera de verd teixit, connectaven 
el nord de l’Anoia amb el Bages i el 
Solsonès i que suposaven un espai 
verd, no massa castigat fi ns aquell 
moment ni pel foc ni per una pressió 
humana desmesurada.
El foc va començar amb tanta força, i 
el seu desig d’avançar era tan intens, 
que es va dirigir vertiginosament des 
del Cementiri d’Aguilar cap a la serra 
de Castelltallat. El vent d’aquelles 
hores de la tarda, afavorí el camí 
vers aquella direcció. Més tard, amb 
l’arribada de la marinada, canvià de 

direcció un cop superat ja per l’oest, 
el Castell de Boixadors. Aquesta 
situació va suposar la preservació 
de l’espai sud de la serra del Castell 
de Boixadors, espai que encara avui 
conserva l’encant dels seus boscos 
i que malgrat la seva orientació, 
disposa de racons ombrívols i humits 
que fan les delícies dels amants de 
l’esport i la natura.
Avui us proposem una caminada i 
visita a la Font de Cal Baldiri, un lloc 
encantador, situat al fi nal del torrent 
de Boixadors, a pocs metres de la 
riera de Rajadell. Un espai ombrívol, 
verd, silenciós, un espai endreçat i 
cuidat gràcies a l’esforç dels veïns i la 
cura dels visitants.
En el trajecte de la caminada, suggerim 
una parada i visita a l’església de 
Boixadors, molt propera a les Masies 
de Les Bassetes i Cal Gironella. En 
aquesta església hi trobareu dos 
centres d’interès especials que són 
de recent ubicació. D’una banda, 
una rèplica de l’antiga imatge de la 

marededéu de Boixadors i, de l’altra, 
la recuperació d’un antic exvot molt 
especial. Es tracta d’una costella de 
balena de proporcions extraordinàries 
que Raimon de Boixadors, almirall 
de la Corona d’Aragó, va dipositar a 
l’església de Boixadors, segurament 
com a exvot i fruit de les seves 
expedicions i aventures marítimes pel 
mediterrani del 1.500.
Aquesta costella de prop de cinc 
metres de llargada, després de 500 
anys de la seva donació, torna a la 
seva primera ubicació havent superat 
estades i exposicions curioses i fi ns i 
tot plets per la seva propietat. 
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OPCIO 1.
Accés a la Font, amb cotxe.

Per als poc caminadors us proposem 
l’accés a la font per carretera, agafant 
la N-141b (antiga carretera de Manresa, 
avui lateral de l’eix transversal) en 
direcció a Manresa i fi ns al PK 25,3 
aprox. Ens trobem just abans del 
pont de cal Baldiri i trobarem un camí 
asfaltat a l’esquerra que dóna accés a 
diverses cases de la zona. Cal fer 100 
metres, aparcar el cotxe a la dreta i 
buscar la font a pocs metres. L’indret 
mereix que la nostra presència no hi 
deixi cap empremta que en malmeti la 
bellesa.

OPCIÓ 2
Caminada des de Calaf passant per 
L’església, marededéu i “balena” de 
Boixadors. (opció recomanada)

0 h 0 m                    
Sortim de Calaf i ens dirigim al 
poliesportiu, superant-lo i arribant 
davant les portes del camp de futbol.

0 h 10 m                1,250 km
Davant nostre, el camp de futbol. 
Tombem cap a l’esquerra i seguim 
la carretera fi ns a la Fortesa, 
aproximadament a 2 km.

0 h 30 m                            3,100 km
Hem arribat a la Fortesa, som davant 

els contenidors. A la dreta, una torre 
d’electricitat i una corba també a la 
dreta per accedir al nucli habitat. 
Descartem aquesta opció i agafem el 
camí a l’esquerra uns metres, girant 
cap a la dreta tot seguit per un camí 
molt evident. Durant els primers 
metres voregem una tanca amb cavalls 
a l’interior.

0 h 35 m          3,300 km
Trencall a l’esquerra que porta a la 
masia de Les Basses. Descartem i 
seguim recte tot planejant.

0 h 41 m                            4,130 km
El camí principal fa una revolt cap a 
la dreta. Aquí cal fer atenció i deixar 
aquest camí  per agafar-ne un que surt 
just davant nostre molt menys fressat 
i que corre paral·lel a una roureda 
situada a la nostra esquerra.

0 h 45 m           4,500 km
El camí ha arribat a una clariana 
entre alzines i roures. En aquest punt 
cal seguir el camí que planeja cap a 
la dreta i descartar el que baixa per 
l’esquerra cap dins del bosc.

0 h 50 m                     4,900 km
Davant nostre, sobre el camí, la casa 
de l’Espona. Deixem la casa a la dreta i 
seguim per un camí que ara es fa estret 
i des d’on comencem a tenir una bona 
vista del Castell de Boixadors al fons. 

Una petita sifonada i encetem una 
baixada que només hem de trencar 
per girar bruscament a l’esquerra 
per seguir la traça de les nombroses 
bicicletes que hi circulen.

1 h 0 m           5,400 km
Hem arribat a un dipòsit d’aigua i a una 
carretera asfaltada. Seguim la carretera 
per l’esquerra en baixada. A escassos 
200 metres trobarem la cruïlla d’accés 
al castell. Descartem aquesta opció i 
seguim carretera avall fi ns al trencall 
de Les Bassetes, a la nostra esquerra.

1 h 10 m                6,230 km
Trencall de Les Bassetes. Agafem 
direcció a la casa, per superar-la per 
l’esquerra i seguir endavant.

1 h 18 m                           6,910 km
Cruïlla. Optem pel camí de la dreta 
que es dirigeix cap a Cal Gironella, 
passant a pocs metres de l’església 
de Boixadors on pararem. L’església 
es troba tancada i per accedir-hi cal 
posar-se en contacte prèviament amb 
l’Ajuntament o amb alguna casa veïna 
que en faciliti la visita.
Seguim després en direcció a la casa 
Cal Gironella, on arribem, i situats 
davant la porta d’accés, agafem el 
camí en baixada cap a la dreta. A 
partir d’aquí, seguirem una estona 
les marques del GR, blanques i 
vermelles.

Font de Cal Baldiri
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1 h 30 m                7,960 km
Cruïlla. Arribem a carretera asfaltada 
més important. La creuem i per corriol 
molt pedregós, seguim les marques del 
GR, ara en baixada.

1 h 37 m                8,520 km
Acabada la baixada hem arribat a un 
altre camí que per l’esquerra ens porta 
novament a la carretera asfaltada 
deixada fa una estona. Recuperem la 
carretera cap a la dreta en lleugera 
pujada en direcció a l’estació de 
Seguers.

1 h 49 m                            9,610 km
Estació de Seguers. A la dreta, l’estació; 
davant nostre, un pont i just abans de 
passar-lo, un trencall a l’esquerra per 
on continuarem. 

1 h 55 m           10,000 km
A la nostra esquerra una cruïlla que 
descartarem. Seguim per la dreta 
en paral·lel a la riera, separats d’ella  
només per un camp de conreu. Seguim 
així fi ns a trobar la carretera asfaltada.

2 h 00 m                  10,460 km
Carretera asfaltada. Agafem carretera 
a la dreta en baixada durant escassos 
100 metres ja que la Font de Cal Baldiri 
es troba a l’esquerra de la carretera, 

vora la riera i protegida per arbustos 
que en delimiten l’espai.

L’espai compta amb una font que brolla 
de l’eix d’una pedra de molí i d’unes 
taules de pedra que conviden a seure i 

refer forces. També convida tot plegat a 
cuidar-ho i protegir-ho com es mereix.

Tornada refent el camí d’anada.

Fi de la sortida.
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El teatre calafí té uns alts-i-baixos 
desconcertants dins el seu esglaó de 
teatre d’afi cionats, i la recent posada 
en escena al Casal de “12 sense 
pietat” entra clarament en la rara 
categoria de les bones sensacions 
que deixen  les representacions 
convincents i interessants. És un 
petit regal de la naturalesa més local 
imaginable veure com un petit nucli 
de conciutadans corrents, dalt d’un 
escenari, poden oferir una imatge 
noble i artística d’algun fenomen de 
la naturalesa humana segurament 
de caràcter universal, no massa 
optimista en aquest cas.
Podríem dir que aquesta obra 
és una representació de com les 
passions pròpies ens allunyen de la 
realitat, i una evidència del confl icte 
corresponent que generen quan han 
d’encarar situacions tan greus com és 
haver de sentenciar la culpabilitat o 
no d’un jove marginal acusat d’haver 
matat el seu pare.
Els sis home i les sis dones que es 
reparteixen els papers, molts d’ells 

actors principiants, aconsegueixen 
impressionar l’atenció de l’espectador 
en els seus combats entre la certesa 
i el dubte, el dictat i la persuasió, 
l’absolut i aguda observació de 
febleses. L’agosarada decisió 
escenogràfi ca de substituir la taula 
de debat pels pupitres permet una 
major mobilitat dels actors i acostar 
l’espectador al camp de batalla 
escènic.
Jaume Oller, principal impulsor 
d’aquesta representació, i actor que 
acostuma a imprimir caràcter, a 
vegades desmesurat, aquesta vegada 
va estar a l’alçada dels grans actors 
professionals que han fet el seu paper 
d’home introspectiu que habita el 
dubte i la inseguretat. Jordi Servitje, 
un jove de Veciana, va sorprendre 
per la profunda comprensió del seu 
personatge i una rica expressivitat 
corporal. Josep M. Planell va estar 
bé en el seu paper d’home de seny 
i d’ordre. Eva Brau va  desplegar 
un personatge fresc i desinhibit, 
timbre líric dins aquella simfonia de 

personatges entre sinistres i tendres, 
tot i que potser el seu arquetipus de 
xarnego integrat no correspon ben bé 
a la realitat social més actual. 
El muntatge de l’obra és una iniciativa 
de Carme Sala, anterior experta 
en karaokes, que aquesta vegada 
ha ideat una representació i una 
escenifi cació que li augmenta el seu 
crèdit com a directora teatral. Els bons 
resultats d’aquesta obra és possible 
que obrin, a més a més, la porta a 
una nova manera de fer teatre a Calaf. 
Tot i així, si bé és just i merescut 
reconèixer les bones vibracions que 
ens va oferir aquesta representació, 
també tenim el dubte i la inseguretat 
de trobar-nos davant un projecte 
consolidat. Pensem que, en aquest 
cas, simplifi car els decorats fi ns a 
un simple ciclorama és teatralment 
inadmissible, així com també s’hauria 
de fer alguna cosa per posar remei als 
típics esgarips del teatre calafí. Per tot 
això, abans de llençar les campanes 
al volt, primer hauríem de veure més 
coses del teatre calafí. 

12 amb simpatia             A. Fontiner

La Font de Cal Baldiri.
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Josep Mases Raurich

Avui, estimat Campanar, m’agradaria 
fer una refl exió sobre una entrevista 
del diari La Vanguardia, de farà uns 
cinc o sis mesos, LA CONTRA, feta al 
Sr. Thomas Kirwood, un investigador 
sobre l’envelliment de les persones. 
Aquest senyor col·labora en l’obra 
social de “la Caixa”.
El tema era, segons ell, que el més 
sorprenent que li pot passar a una 
persona, és fer-se Vell. I que per 
gaudir de la vellesa, depèn de cada 
persona que sigui agradable o no. El 
seu consell és que oblidem la funesta 
obsessió pels anys, que l’edat només 
és una xifra. I, per tant, no preguntis 
ni diguis l’edat i decideix tu mateix 
l’edat biològica.
Com és natural, i amb la meva 
ignorància, no entraré ni en dades 
científi ques ni en el projecte del 
Genoma Humà, ni en el “fallo” del 
nostre ADN. Però sí que em vaig 
quedar, amb el que per a mi era 
intel·ligible. Com el seus consells de 
fer exercici cada dia, físic i mental, fi ns 
i tot necessitant bastons, crosses o la 
cadira de rodes. Moure’t el que puguis, 
cuidar la nutrició, tenir il·lusions, viure 
el moment, no descuidar la higiene 
dels sentiments etc. 
Dit això, i estant d’acord amb aquests 
consells, m’agradaria fer un comentari. 
Fa uns anys, la vellesa era el moment 
de la serenitat, la prudència, la saviesa 
i respectada per tothom. Ara, tot això 
ens sembla llunyà, i no es vol tractar 
amb la mateixa mesura, sinó amb una 
mesura més juvenil... com si la paraula 
Vell fes nosa, que ja no està de moda, 
i el comentari que s’acostuma a sentir 
en casals, residències, i també en els 
viatges, reunions, balls de jubilats etc. 
per intentar dissimular no sé què, és 
que avui “ja no n’hi ha, de Vells”, que 
només hi ha “Gent Gran”!!!
Està bé, no m’hi oposo, però jo... 
demano la llibertat de declarar que 
cada dia sóc més Vell, i estic molt 
content de ser-ho. No em fa vergonya 
confessar-ho, ja que des que em vaig 
jubilar, cada any he notat una minva 
natural i lògica. En primer lloc física 
(un exemple: quan vaig a buscar el 
pa i pujo el carrer de Sant Jaume, o la 

costa de cal Figuerola i les cames em 
fan fi ga). I si parlem de la memòria, 
¡ostres pedrín! algú pot dir-me on 
carai he deixat les claus de casa? I a 
quin dia estem del calendari? Em toca 
la pastilla avui o no ?... Be, almenys,  
jo sí que m’hi trobo i... massa sovint.
Però, tot i així, les coses Velles estan 
plenes de vida, pensem en objectes 
com pot ser aquell llibre vell en el 
qual encara avui busquem consol, 
o aquell rellotge que va mesurar el 
temps de tres generacions i del qual, 
en la majoria de casos, ens resulta 
molt dolorós separar-nos. 
Però permeteu-me posar un xic de 
bon humor en el meu punt de vista, 
segur que no farà cap mal. L’altre 
dia me’n vaig anar a dormir amb el 
negui, i la idea, que per deixadesa, 
per badar i per aquesta mania de ser 
Vell, que no he sabut ser Gran quan 
era el moment, (que per cert encara 
no sé l’edat en què un pot dir que és 
Gran) i aquells que no volen ni sentir 
la paraula Vell, ells potser tenien raó, 
perquè a ells... els “punyeteros”, des 
de ja fa anys, em fan “dentetes”, 
perquè cada més de maig, els fan La 
festa homenatge a la Gent Gran, i 
jo trist de mi  no m’han convidat mai, 
per què?... Doncs potser perquè no 
m’he sabut reciclar, i amb tota la bona 
fe del món m’he fet Vell, i no he sabut 
ni ser Gran, ni haver fet mèrits per 
ser homenatjat, vatua l’olla... Bé, 
com he dit abans, això només ho vaig 
somiar!
I és clar, he despertat del meu somni 
virtual, m’he dutxat, he fet quatre 
estiraments i m’he reanimat recordant 
la lliçó del Sr. Kirwoo. D’allò que, 
si  un s’hi esforça una mica, cada 
dia, la Vellesa pot ser una etapa 
meravellosa, i que es pot ser un Vell 
fantàstic i arribar fi ns i tot als cent 
anys. I si no, i si així us plau, seguiu 
llegint.
El dia divuit de maig de enguany, la 
televisió, la ràdio i la premsa escrita 
van ressaltar la notícia de l’homenatge 
que el Col·legi de Metges i la Reial 
Acadèmia de Medecina Catalana van 
retre al senyor Moisès Broggi i Vallès, 
un metge cirurgià, insigne home 

excepcional, que 
complia cent 
anys. Aquest 
home ha dedicat 
tota la seva vida 
al servei dels 
altres, va ser 
metge en molts 
fronts durant 
tota la Guerra 
Civil, i després 
se li reconeix una 
llarguíssima trajectòria professional. 
El que jo diria d’aquest home, és que 
encara avui, ell, va ser i continua 
essent un gran home Vell, cosa que 
va quedar ben palès en l’emotiva i 
llarga entrevista que li varen fer al 
canal 33 en el programa (S)avis, en la 
qual penso que quedava bastant  clara 
la fi losofi a sobre la Vellesa del Sr. 
Thomas Kirwood..
I just avui, un mes més tard, dia divuit 
de juny, en què redacto aquest escrit, 
la notícia és que l’escriptora, poeta i 
traductora Montserrat Abelló, ha rebut 
a l’edat de noranta anys el Premi 
d’Honor de les lletres Catalanes, que 
cada any atorga Òmnium Cultural. 
¡Enhorabona!

Segurament que a tots dos els fa molt 
feliços haver arribat a Vells, perquè... 
crec que el nom no fa la cosa. O... sí?

El drama de fer-se vell, no són les 
arrugues de la cara, sinó les que 
surten al cervell.   

PROVERBI JAPONÈS
                                                      

 Calaf 18 de juny del 2008                   

Sóc vell! O sóc gran? 
El nom no fa la cosa? O... Sí?
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És ben cert que la saviesa popular 
normalment s’inspira en els fets 
i conductes recurrents que han
acompanyat, i continuen fent-ho, a la
humanitat des del principi dels temps.
En aquest sentit, probablement, en
l’anàlisi política calafi na, podrem
establir nombroses semblances amb
la coneguda rondalla de la cigala i la
f

De tots és conegut l’argument de la 
història i, per tant, no creiem necessari 
entrar a recordar-la. Però sí que cal fer 
esment només de dues dades recents 
que permetran al lector establir els 
nexes comuns entre realitat i fi cció.

Gràcies a la feina feta per l’Equip 
de Govern de CiU, les subvencions 
obtingudes del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC) per 
a Calaf ascendeixen a 788.246 €, i 
per a la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària Segarrenca (MIVS) a 
620.566 €. Tot això, sumat, dóna un 
total de 1.408.812 € en fi nançament 
per a inversions a la zona. 

El passat 22 de juliol l’Ajuntament 
de Calaf va signar un conveni amb el 
Ministerio de Fomento per rebre una 
subvenció de 980.448,76 € a càrrec 
de l’1% cultural per rehabilitar el 
Castell de Calaf. 

Aquestes només són dues dades 
conegudes la darrera setmana, 
especialment rellevants en el marc 
econòmic actual, i que són un clar 
exemple de la motivació i la capacitat 
de treball amb el qual l’Equip de 
Govern de CiU afronta els reptes 
reals de la nostra Vila. Mentre uns 
treballen amb rigor d’altres canten 
els clàssics de sempre sense pensar 
en l’hivern.

Que tingueu un bon estiu! G
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El grup municipal PSC-PM-GIC, també 
governa a l’ajuntament de Calaf? Sí, 
així és! Utilitzem la nostra pàgina 
web per informar els calafi ns de les 
accions que duu a terme el Consistori, 
sempre dins de les poques possibilitats 
que ens permet l’equip de govern. 
Gràcies a aquesta tasca aconseguim que 
els regidors i regidores de CiU contemplin 
les nostres propostes i les portin a 
terme. En mostrem alguns exemples:
El dia 14/4/2008 amb l’article publicat 
a la pàgina web “AMB L’AIGUA, POCA 
BROMA!” denunciàvem que en plena 
sequera es feien pous en el terme 
municipal i sense llicència. Al cap d’uns 
dies, i després d’intervenir-hi la premsa 
i l’agència Catalana de l’aigua (ACA), 
l’equip de govern va paralitzar les 
obres de perforació de les quals deien 

no tenir-ne coneixement fi ns aleshores. 
El dia 24/4/2008 en l’article “HI HA 
POLÍTICA DE LLICÈNCIES D’OBRES A 
L’AJUNTAMENT, O ÉS UN CAMPI QUI 
PUGUI?”, plantejàvem el problema 
dels solars amb edifi cis enderrocats 
i el risc que podien comportar pels 
edifi cis adjacents i pels vianants. En els 
passats dies es va solucionar en part 
el problema, reomplint-los amb tot-u. 
Amb l’article “PRESSUPOSTAR ÉS 
GOVERNAR” del passat dia 3/6/2008 
exposàvem que el Govern de CiU a 
l’ajuntament havia de presentar als 
ciutadans els seus Plans d’actuació per 
l’any 2008 amb els Pressupostos. Uns 
quants dies després, tot i el retard, els 
van presentar en un Ple Extraordinari.
Quant als solars que han quedat buits 
i sense edifi car, s’hauria d’haver evitat 

que quedessin en aquesta situació 
de perill i garantir el rescabalament 
d’aquestes despeses. Però tot i així, 
estem satisfets de veure com els nostres 
plantejaments, queixes, idees i crítiques 
són ben rebuts per l’equip de govern 
de CiU i en part portats a la pràctica. 
Tot sigui pel bé de Calaf i dels calafi ns.
Si a més de llegir amb atenció la pàgina 
web del PSC de Calaf, l’equip de Govern i 
l’Alcaldessa al front, volen noves idees i el 
nostre ajut per millorar Calaf, només li cal 
convocar-nos, que allà serem. 
Les visites a la nostra pàgina web han 
batut rècord durant el mes de juny. S’han 
registrat més de 1.000 entrades. 

Moltes gràcies a tots els que ho heu fet 
possible!!!

http:// calaf.socialistes.cat

Continuant amb el nostre tarannà de 
parlar amb els nostres convilatans de 
les seves inquietuds, les manifestem 
a través d’aquestes línies, perquè es 
refl exioni envers les mateixes; de ben 
segur n’hi ha més, però ja ens les fareu 
arribar.
Ens suggereixen que, per millorar 
l’economia, entre d’altres temes ja 
esmentats en el darrer article, seria 
bo desenvolupar més el consum local, 
fer les compres a les nostres botigues 
i comerços, sense descartar el fet de 
desplaçar-nos a fora per la compra 
d’articles dels quals aquí no disposem.  
Ens comenten que segur que l’aigua 
té els controls adequats, però indiquen 
que no estaria de més revisar l’estat de 
la zona del Mantellí, d’on prové l’aigua 

de Calaf, fer un arranjament d’herbes i 
fangs, amb l’objectiu de millorar sens 
dubte la seva qualitat. 
També en relació amb l’aigua i, si ja no 
hi ha sequera, aquest estiu amb la calor 
que fa, ens fan pensar que si la font de 
la plaça dels Arbres és de circuit tancat, 
per què no funciona? Donaria frescor a 
l’entorn de la plaça i a més guanyaria 
estètica amb els seus colors, sobretot 
de nit i especialment en els actes que se 
celebrin en aquest lloc.
Ens encoratgen a reconèixer 
públicament el gran esforç i mèrit de 
la COMTCASE  i  les persones que 
integren aquesta Entitat, organitzadora 
del Festival de Música Tradicional, que 
la continuem recolzant, ja que creuen 
(i potser hi coincidiria tothom) que és 

un esdeveniment molt rellevant que ens 
ha d’omplir d’orgull i que hauria de ser 
una de les festes més importants, si no 
la que més.
Davant de l’incivisme de cremar 
contenidors, es fa saber que els Mossos 
d’Esquadra van actuar amb diligència 
arrestant els joves, els quals procedien 
d’altra població.
Com no, considerem molt positiu per a 
la societat, la mediació, el diàleg, en pro 
de la millora de la relació social, envers 
les circumstàncies de la taverna del 
Macarró, que és el que fa desenvolupar 
el teixit social, que és la força d’un poble 
i que tots plegats visquem amb bona 
música i en harmonia, mantenint les 
nostres tradicions i gaudint-ne.

Termòmetre d’opinió pública d’aquest estiu

Governar des de l’oposició? Nosaltres ho fem possible

La cigala i la formiga...
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Ple ordinari de 28 de març de 2008

S’aprova per unanimitat l’acta de la 
sessió de 15 de novembre de 2007.

S’aprova per unanimitat l’acta de la 
sessió de 28 de desembre de 2007, 
després d’una matisació de la Sra. 
Concepció Mas sobre una de les seves 
intervencions en l’apartat de precs i 
preguntes. 

S’aprova per unanimitat l’acta de la 
sessió d’11 de febrer de 2008.

Es ratifi ca per unanimitat el decret 
d’Alcaldia 100/08 de 29 de febrer, 
mitjançant el qual es sol·licita a la 
Diputació de Barcelona la inscripció 
de necessitats en infraestructures i 
equipaments dins la Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011.
Abans de la votació, el Sr. Francesc 
Cribillers manifesta que en aquest Pla, 
com ja es va fer en la sol·licitud del PUOSC, 
es torna a demanar la lluna (demanar 
projectes per valor de 18,5 milions 
d’euros no té massa sentit). Diu que 
votaran a favor de fer la sol·licitud, però 
això dóna imatge de molt poca serietat 
per part de l’Ajuntament. També demana 
formalment que per part dels serveis 
tècnics es posin a la seva disposició els 
avantprojectes i memòries valorades de 
cadascun d’aquests 48 projectes.
El regidor Sr. Joan Caballol li respon que 
en el cas del PUOSC, “vostès es varen 
abstenir”, però és positiu que ara votin a 
favor. També explica el sentit de presentar 
aquests projectes i memòries valorades: 
Primer, aconseguir el màxim de subvenció 
possible; hi va haver una reunió amb el 
director general d’Administració Local i 
que gràcies a aquesta sol·licitud va dir 
que farien el que podrien ja que veien 
que hi havia moltes necessitats. Per 
tant, “el primer objectiu està aconseguit 
i aquest esforç ha valgut la pena”. Segon, 
conscienciar de les mancances que té 
Calaf i sensibilitzar a totes les institucions; 
fer-los veure que Calaf ha de ser prioritari 
a l’hora d’invertir. Tercer, des d’un punt de 
vista de planifi cació és important saber 
quines mancances té el municipi. Per 
aquests tres punts és molt recomanable 
fer el que s’ha fet.
El Sr. Caballol explica que ja s’ha confi rmat 
la subvenció d’un milió d’euros procedent 
de l’1% cultural, la qual cosa vol dir que 
un milió d’euros que s’havia demanat 
pel tema del castell ja no s’hauran de 
demanar, i dels 18 milions d’euros que 
s’havien de demanar per a les inversions 
s’ha passat a 17 (ja que cada actuació 
es pot fi nançar amb altres subvencions 
compatibles amb les del PUOSC i les 
de Diputació). El Sr. Caballol diu que la 
voluntat és aconseguir el màxim de diners 
per a Calaf.
El Sr. Cribillers manifesta que comparteix 
part de l’explicació, però no el fet de 
periodifi car aquestes inversions durant els 

anys 2008, 2009 i 2010 com si s’anessin 
a fer durant aquests anys, ja que “vostès 
saben que no invertiran aquests 18 
milions d’euros” en aquests tres anys i la 
gent se sentirà enganyada o frustrada si 
no es comencen aquestes actuacions. El 
Sr. Caballol manifesta que no s’enganya 
al poble, ja que no es promet fer-ho tot; 
es demana fer aquestes inversions i si la 
Generalitat és més sensible amb Calaf i es 
pot aconseguir, molt millor.
El Sr. Navarro està conforme amb la 
sol·licitud, però manifesta que amb la 
situació de recessió econòmica s’ha de 
tenir en compte la sostenibilitat de les 
inversions i les despeses perquè vénen 
temps durs. Quant a les infraestructures, 
i en relació amb la piscina coberta, el Sr. 
Navarro fa referència a la disponibilitat 
d’aigua i considera que s’hauria de fer una 
previsió a curt, mig i llarg termini.
El Sr. Caballol pren la paraula, i en relació 
amb el tema de la recessió econòmica 
manifesta que el diner públic que 
s’invertirà en obres com les que realitzarà 
l’Incasòl en el polígon, les de la Renfe o 
les d’ampliació de l’Eix transversal, hauria 
d’ajudar a evitar la recessió econòmica. 
En relació amb la planifi cació aplicat a 
les fi nances de l’Ajuntament, explica que 
el PUOSC i la Xarxa permeten agrupar 
les subvencions concedides i destinar-
les a les actuacions més necessàries, 
per la qual cosa no s’hauria de produir 
un endeutament excessiu. Quant a la 
disponibilitat d’aigua, explica que durant 
l’anterior legislatura, gràcies a la previsió 
d’aquest equip de govern, es va fer la 
connexió amb Calonge de Segarra, s’està 
fent un Pla Director de l’Aigua de Calaf 
i s’han demanat subvencions per poder 
recuperar pous (tant d’Emfesta com de 
dins del mateix municipi) i preveure així 
la manca d’aigua.

S’accepta per unanimitat la subvenció 
destinada al funcionament de la llar 
d’infants per al curs 2007-2008. 
L’import que el Departament d’Educació 
atorga a Calaf és de 120.600 €. Abans 
de la votació, el Sr. Francesc Cribillers 
manifesta que el seu grup hi votarà a 
favor però sol·licita que quan l’expedient 
de justifi cació de la subvenció estigui llest 
se li lliuri una còpia de la certifi cació de les 
despeses de la llar d’infants.

S’aprova per unanimitat l’adhesió al 
programa Anem al teatre 2008-
2012 de la Diputació de Barcelona. 
Abans de votar, el Sr. Francesc Cribillers 
manifesta que el seu grup votarà a favor 
però sol·licita a la regidoria de Cultura 
que faci un informe d’avaluació dels anys 
anteriors d’aquest programa per conèixer 
la participació i el seu cost.

S’aprova per unanimitat la moció a favor 
de declarar la Festa de Sant Joan com 
a festa Nacional dels Països Catalans. 

Abans de votar, el Sr. Francesc Cribillers 
manifesta que el seu grup votarà a 
favor però reitera que en els plens de 
l’Ajuntament volen votar coses que 
afecten molt directament a Calaf, com 
poden ser l’aprovació de projectes d’obra, 
llicències, concursos, contractacions; 
el Ple, a part d’aprovar aquestes coses 
que ultrapassen com a municipi, ha de 
tractar altres assumptes que des que ha 
començat aquesta legislatura no es fan 
palesos en el ple. Afi rma el Sr. Cribillers 
que “no volem votar només aquestes 
coses, volem votar coses amb molt 
més interès pel poble i per nosaltres 
com a membres de la Corporació”. El 
Sr. Joan Caballol respon que aquesta 
proposta suma totes aquestes diferents 
nacionalitats per tirar endavant una 
cosa lúdica i festiva, superant boicots, 
i que això suposa fer país, i fer país es 
fa tant des del govern de la Generalitat, 
com des de les Diputacions, com des de 
l’Ajuntament; no hi ha coses que siguin 
més o menys importants, tot el que 
passa per l’Ajuntament s’ha de valorar.
El Sr. Parés manifesta que no és necessari 
que passi pel Ple. La Sra. Viladrich 
expressa que és decisió de l’equip de 
govern passar-ho o no pel Ple.
El Sr. Cribillers diu que des del seu grup es 
vol fer una tasca de fi scalització i control 
i, per aquest motiu, sol·licita que al Ple 
s’hi portin els assumptes importants per 
al poble, i el seu grup considera que hi 
ha molts assumptes importants que 
s’aproven per decret i no es porten al 
Ple. El Sr. Caballol manifesta que valorar 
el que és “important” és una qüestió de 
criteri. El Sr. Cribillers manifesta que 
cadascú té el seu.

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia 
del núm. 704/07 al núm. 140/08.

El Sr. Cribillers observa que en el llistat 
de decrets hi ha números que no tenen 
contingut. El secretari respon que 
aquests números no tenen cap decret 
associat i que són simples salts de 
numeració, la qual cosa es farà constar 
mitjançant diligència.

El Sr. Francesc Cribillers fa referència 
al decret de mesures d’estalvi d’aigua i 
pregunta si s’ha publicat el ban, ja que el 
seu grup no té constància que se n’hagi 
fet publicitat. Posa de manifest que els 
taulers d’anuncis són poc efectius i el 
butlletí municipal no en diu res. El Sr. 
Caballol respon que la necessitat d’estalvi 
d’aigua és “vox populi”, que tothom n’és 
conscient, però el Sr. Cribillers considera 
que, encara que la població estigui 
sensibilitzada, si l’Alcaldessa dicta una 
resolució que afecta a la gent s’ha de 
fer pública, ja que si no és així no té cap 
sentit. El Sr. Parés manifesta que de la 
mateixa manera que es fa un esforç en 
fer el decret perquè millori la situació, 

* Extracte informatiu de les actes de les sessions plenàries aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Calaf.
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s’ha de fer també un esforç perquè que 
arribi a la gent.
El Sr. Cribillers fa referència al decret 
núm. 124, de 14 de març, relatiu a 
l’aprovació d’una certifi cació per l’obra 
de col·locació de gespa artifi cial al camp 
de futbol de Calaf, fent avinent que 
l’Alcaldessa aprova una factura d’import 
considerable, de 500.000 euros, i no hi 
consta referència a l’informe tècnic, per 
la qual cosa pregunta quina és la causa 
de l’omissió. El Sr. Caballol manifesta que 
aquesta obra s’ha realitzat en aplicació 
d’un conveni subscrit l’any 2007 entre 
l’Ajuntament i la Unió Esportiva Calaf, 
el qual es posarà a la seva disposició 
juntament amb l’explicació de l’actuació.
Intervé el Sr. Manel Navarro i, en relació 
amb els decrets d’alcaldia, sol·licita una 
còpia del Pla Local de Joventut.

Precs i preguntes

El Sr. Cribillers torna a insistir a conéixer 
les dades sobre el cost de la festa major 
passada, ja demanades formalment, però 
que encara no han estat lliurades. La Sra. 
Judit Viladrich diu que seran lliurades 
properament i que el cost aproximat és 
de 108.000 euros. El Sr. Cribillers diu que 
espera que en altres ocasions no es trigui 
tant temps a contestar.

El Sr. Cribillers expressa la preocupació 
que hi ha a Calaf en relació amb els solars 
que queden buits en el centre de la vila, 
ja que s’han enderrocat les edifi cacions 
existents però en molts casos les obres 
de nova planta estan a mig fer o encara 
no han començat (al Raval Sant Jaume 
i a l’Avinguda de la Pau hi ha un parell 
de solars, al C/. Sant Jaume, a la plaça 
Ravalet -amb un solar ple de brutícia 
des de fa 3 o 4 anys-), la qual cosa té 
un impacte estètic negatiu, un risc pels 
edifi cis col·lindants i és una mostra de 
descontrol i de certa manca de seguiment 
en la gestió de les llicències d’obres per 
part dels responsables de l’Ajuntament. 
Fa esment també a les queixes pels 
retards de més de mig any en la concessió 
de les llicències d’obres o devolucions de 
fi ances, i fa referència a comportaments 
que de vegades no són prou equitatius: 
alguns assumptes es resolen amb molta 
celeritat i altres tarden molt més (en 
uns casos s’aproven les coses l’endemà 
de tenir l’informe tècnic i en altres 
s’està vuit mesos). També manifesta 
que s’atorguen les llicències per decret, 
com no s’havia fet tradicionalment en 
aquest Ajuntament, ja que es feia per 
acord de ple. Aquesta pràctica es va 
trencar a partir del segon ple d’aquesta 
legislatura i tampoc es publiquen les 
llicències atorgades, ni el seu promotor 
ni el seu valor (abans, amb la publicació 
de les actes del ple en el butlletí, la gent 
en tenia coneixement). El Sr. Cribillers 
manifesta que l’opacitat és la norma, que 
no s’està donant informació als calafi ns 
i pregunta per què s’ha trencat una 
pràctica de sempre, i considera que hi 
ha d’haver transparència de la gestió en 
tots els aspectes perquè la gent sàpiga 

el que es fa, per la qual cosa formula el 
requeriment que es tornin a portar al ple 
les llicències d’obres i d’enderrocament, 
i afi rma que si això passés pel ple o fos 
més clarivident per tothom, hi hauria 
menys problemes i la situació milloraria, 
especialment les situacions de risc, que 
no són excessivament bones.
El Sr. Joan Caballol es dirigeix al Sr. 
Cribillers i diu que en la intervenció ha 
fet un avís d’apocalipsi, que sembla 
que tot està descontrolat, però  que, 
afortunadament, això no és així; en 
relació amb les obres esmentades, el 
Sr. Caballol posa de manifest que s’ha 
requerit al constructor; concretament 
en les del Raval Sant Jaume hi ha hagut 
un canvi de constructor (però estan 
solucionant el problema) i el control 
sobre els solars considera que s’ha fet 
sempre. El Sr. Caballol coincideix amb 
el fet que ve una crisi immobiliària i que 
davant la difi cultat dels constructors 
de vendre els pisos a curt termini, 
s’alenteixen les obres, però que en 
qualsevol cas, s’està darrere de cadascun 
dels solars. En relació amb la tramitació 
dels expedients, manifesta que aquests 
han d’estar signats per tots els tècnics 
competents i que hi ha de constar tota 
la documentació, per la qual cosa no es 
pot donar per acabat un expedient si 
hi falta algun document, ja sigui tècnic 
o del propi interessat. En relació amb 
l’aprovació de les llicències d’obra pel ple 
fa avinent que, com ja havien manifestat 
anteriorment els secretaris de la 
corporació, passar les llicències d’obres 
pel ple era un error; d’altra banda, la seva 
aprovació per decret d’alcaldia agilita la 
tramitació i no és cap endarreriment. El 
Sr. Cribillers manifesta que des del seu 
grup es demana transparència, que la 
gent estigui informada del que passa, i 
si les llicències no passen pel ple ni es 
publiquen, se’n té desconeixement.

En relació amb l’aplicació de la llei de 
la dependència a Calaf, el Sr. Francesc 
Cribillers formula preguntes per conèixer 
quantes sol·licituds s’han presentat i 
quantes han rebut resposta. Afi rma 
que en altres municipis de la comarca 
hi ha famílies que ja es benefi cien de 
serveis a domicili i a Calaf encara no. 
Atès que en els municipis de menys de 
20.000 habitants l’aplicació d’aquesta 
llei es fa a través del Consell Comarcal, 
pregunta a la regidora Sra. Imma Sans 
quins passos ha fet per activar aquesta 
qüestió el més ràpid possible. També 
pregunta el Sr. Cribillers a la Sra. Sans 
si coneix les dades de les persones amb 
reconeixement legal de disminució que 
hi ha a Calaf i quantes peticions hi ha a 
l’Ajuntament per acollir-se a la llei de la 
dependència, i quantes han estat ateses 
i quantes no.

El Sr. Cribillers formula diverses preguntes 
sobre immigració, que a Calaf supera les 
600 persones: pregunta què s’ha fet 
des de benestar social per saber quants 
immigrants hi ha (no només els censats); 
què es fa més per als immigrants a part 

dels cursos de català. Pregunta també si 
hi ha “pisos pastera” i quines polítiques i 
accions es fan des de l’equip de govern 
en aquest aspecte.

El Sr. Cribillers pregunta a la regidora de 
benestar social què es fa en matèria de 
violència de gènere, si en coneix casos a 
la vila i si l’equip de govern i els serveis 
socials lluiten contra aquesta xacra o 
s’està mirant cap a un altre costat.

La Sra. Imma Sans explica que hi ha 
trenta sol·licituds relacionades amb la llei 
de la dependència i, d’aprovades, una. 
Manifesta que en el Consell Comarcal 
només hi ha una persona que hi treballa 
i que el ritme que es porta és el del 
Consell. El Sr. Cribillers diu que li consta 
que Calaf va més endarrerit. La Sra. Judit 
Viladrich respon que potser s’hauria de 
preguntar al Consell Comarcal, i que 
de reunions se n’han fet moltes. El Sr. 
Caballol diu que és possible que la llei de 
la dependència no tingués consignació 
pressupostària sufi cient i que les causes 
del retard no siguin imputables als 
ajuntaments. El Sr. Cribillers respon 
que en altres llocs van millor que aquí 
(Igualada, Vilanova, Santa Margarida, 
Òdena). L’Alcaldessa fa avinent que les 
preguntes ja es contestaran amb més 
detall en el seu moment.

El Sr. Cribillers pregunta sobre l’obra que 
es fa a la Plaça dels Arbres per saber si es 
tracta d’una reparació inclosa dins de la 
garantia o bé pagada per l’Ajuntament. El 
Sr. Caballol contesta que es tracta d’una 
reparació inclosa dins de la garantia.

El Sr. Cribillers pregunta a la Sra. Judit 
Viladrich per què, a fi nals del mes de 
març, els pressupostos del 2008 encara 
no són damunt la taula, i per què no 
es convoca la Comissió de Comptes per 
a la liquidació dels pressupostos. La 
Sra. Viladrich respon que el 8 d’abril es 
coneixeran les inversions subvencionades 
pel PUOSC, per tant no té lògica presentar 
ara els pressupostos i modifi car-los al 
cap d’un mes.

El Sr. Cribillers fa referència a la liquidació 
del 2007 i la Sra. Viladrich manifesta que 
es convocarà després de l’aprovació del 
pressupost. El Sr. Cribillers manifesta que 
en els llocs una mica seriosos i en els grans 
ajuntaments que tenen molts recursos i 
que tenen una dinàmica pressupostària 
consolidada, els pressupostos s’aproven 
abans de començar l’exercici i, per tant, 
el pressupost de 2008 ja hauria d’estar 
aprovat. La Sra. Judit Viladrich manifesta 
que “no som grans ni tenim molts 
recursos”. El Sr. Cribillers manifesta que hi 
ha molts ajuntaments petits que aproven 
el pressupost abans d’acabar l’any. La 
Sra. Viladrich fa avinent que hi ha molts 
municipis que aproven el pressupostos 
durant els mesos de març i abril. El Sr. 
Cribillers expressa el seu desig de poder 
aprovar els de l’any que ve durant el mes 
de desembre, expressant també la Sra. 
Viladrich aquesta voluntat.
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RENFE
BCN Sants BCN Pl. Cat. MANRESA CALAF LLEIDA

08.00
15.00
18.45

08.11
15.05
18.50

09.25
16.21
20.07

10.12
17.05
20.55

11.50
18.50
22.27

LLEIDA CALAF MANRESA BCN Pl. Cat. BCN Sants

08.44
15.44
19.18

10.15
17.15
20.57

11.11
18.15
21.55

12.12
19.27
23.09

12.27
19.32
23.14

ALSINA GRAELLS
CALAF IGUALADA BARCELONA

09.14
19.29

10.05
20.05

10.45
21.00

BARCELONA IGUALADA CALAF

07.30
17.00

08.27
17.57

09.01
18.31

* De dilluns a diumenge. Llocs de sortida de Barcelona:
· Estació del Nord (Arc de Triomf - Metro L1)
· Avda. Diagonal (Palau Reial - Metro L3). (15 min. més tard que des de l’Estació del Nord.

HISPANO IGUALADINA
CALAF IGUALADA BARCELONA

De dilluns a divendres:

07.15
15.15

07.55
15.55

09.00
17.15

Dissabtes:

08.00
15.15

08.45
16.00

10.00
17.15

BARCELONA IGUALADA CALAF

De dilluns a divendres:

10.50
17.30

12.00
19.00

12.45
19.45

Dissabtes:

11.05
17.30

12.15
19.00

13.00
19.45

Lloc de sortida de Barcelona: Avda. Diagonal (davant de El Corte Inglés)

TRANSPORTS CASTELLÀ
CALAF MANRESA Puigmercadal MANRESA estació bus

De dilluns a divendres:

06.50 
08.00
10.00
14.45
15.30
18.30

07.45
08.25
10.25
15.40
15.55
18.55

07.50
08.30
10.30
15.45
16.00
19.00

Dissabtes no festius:

07.30 08.25 08.30

MANRESA estació bus MANRESA Puigmercadal CALAF

De dilluns a divendres:

09.00
13.30
14.00
18.00
19.00
20.00

09.05
13.35
14.05
18.05
19.05
20.05

09.30
14.30
14.30
18.30
19.30
21.00

Dissabtes no festius:

12.20 12.30 13.30

TRANSPORT PÚBLICTRANSPORT PÚBLIC

Ajuntament 93 869 85 12
93 869 83 01
93 869 92 36

Ambulància urgències 061

Àrea bàsica de Salut de Calaf 93 869 87 79  

Emergències 112

Bombers 93 869 80 80
93 869 81 99

Mossos d’Esquadra 088

Farmàcia 93 869 85 06

Cambra agrària 93 869 82 70

Casal de Gent Gran 93 869 87 02 

Centre Cívic 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

Punt d’Informació Juvenil 93 868 08 33

Poliesportiu municipal 93 868 10 26

Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 93 868 08 63

Notaria 93 869 88 12

Correus 93 869 85 94

Informació Generalitat 012

Informació telefònica 11818

FECSA Avaries 900 770 077

FECSA Informació 902 507 750

Repsol butà 93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client) 900 760 760

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) 93 868 00 75

Jutgessa de Pau substituta (Annie Bellot) 93 868 11 40

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grua Sant Jordi  Taller 93 869 85 09
636 480 488 

93 869 87 66 (nit)

Taxi Ramon Manent 93 869 85 68 - 679 409 337

Taxi Domingo López 680 344 464 - 609 245 973

Us recordem que qui duu a terme tot el procés de recaptació de tributs és l’Organisme 
de Gestió Tributària. És per això que davant de qualsevol dubte o aclariment cal que us 
adreceu directament a l’esmentat organisme. Ho podeu fer els divendres de 10 h a 13 h a 
la plaça dels Arbres, Planta Baixa de l’Edifi ci Europa o bé trucant al tel. 93 8698270. També 
podeu trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 h al tel. 93 8052159.

AIGÜES DE MANRESA s’ocupa del manteniment, gestió i facturació de la xarxa d’aigües 
de Calaf. Per a qualsevol qüestió referent a l’aigua no us heu d’adreçar ni trucar a 
l’Ajuntament, sinó posar-vos en contacte directament amb AIGÜES DE MANRESA als 
telèfons indicats.
 OFICINES 93 8725522  De dilluns a divendres de 8 h a 18 h.
 AVARIES 900 555 522  24 h. Tots els dies 

 (Només s’hi pot trucar des d’un telèfon fi x)

Cada dijous de 10 h a 13 h estan a la vostra disposició a l’entresòl de l’Edifi ci Europa 
de la plaça dels Arbres, per poder tramitar altes, baixes, canvis de nom, canvis per 
domiciliacions... i atendre qualsevol tipus de reclamació o dubte que tingueu. 

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT               ABS CALAF

       ABS CALAF  93 869 87 79

       URGÈNCIES 061

CENTRE OBERT LES 24 HORES DEL DIA

Per demanar hora de visita, cal trucar a Sanitat Respon: 902 111 444

TELÈFONS D’UTILITAT
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* Trajecte per la C-25. Para només a Calaf, Rajadell i Manresa. 


