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HORARIS CEMENTIRI

de 9.00 h a 19.00 h

Funerària Montaner: 

93 869 84 91 i 93 869 85 48
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L’Altiplà de Calaf no es fa responsable de les opinions expressades pels col·laboradors d’aquesta publicació. 

Diumenge 22 

Ball amb el duet Ària
A les 19.00 h a la Unió Calafi na

Divendres 27

Subhasta de la bicicleta Massi
BikeCalaf.Cat
A les 21.00 h a Cal Felip

Dissabte 28 

Festa del Pellofa
Al matí, concurs de botigues
A les 17.00 h, espectacle infantil 
amb la Cia. Sapastre
A les 18.00 h, rua i desfi lada de 
carrosses
A les 20.00 h, gran pregó i a 
continuació corre-bars
A les 23.30 h, festa i ball amb 
Amarcord i lliurament dels premis 
del concurs de disfresses

Diumenge 1 

Ball amb el grup Esquitx
A les 19.00 h a la Unió Calafi na

Diumenge 8 

Ball amb el grup Mediterrània
A les 19.00 h a la Unió Calafi na

Diumenge 15 

 ‘La ruta de la balena’
Cicle de caminades amb torna
(programes a part)

Una nit al museu
Clown per a tota la família
A les 12.00 h al Casal de Calaf

Ball amb Bartomeu i Sheila
A les 19.00 h a la Unió Calafi na

Dissabte 21

Concert íntim i festiu amb Estanislau 
Verdet i els Cantimplores Marramiau
‘El tour ho és tot pels francesos’
A les 22.30 h al Casal de Calaf

Diumenge 22 

Ball amb el grup Cristal
A les 19.00 h a la Unió Calafi na

Diumenge 29 

Ball amb M. Alba
A les 19.00 h a la Unió Calafi na

Diumenge 12

Pasqua. Missa i cantada de 
caramelles pels carrers de Calaf

Dimarts 21

Presentació del llibre de Marila Pons
“Temps de verd, temps de madur”
A les 19.30 h 
a la Biblioteca de Calaf

BIBLIOTECA DE CALAF

dilluns, dimarts i dijous

de 17.00 h a 19.30 h

dimecres i divendres

de 15.00 h a 19.30 h

FEBRER

HORARI PUNT 
D’INFORMACIÓ

dimarts, dijous, divendres
de 9.00 h a 13.00 h

dissabtes 
de 10.30 h a 14.00 h

i de 16.00 h a 18.00 h

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

tenim 
servei de 
connexió 
gratuïta 
a Internet!

MARÇ

ABRIL

del 23 al 27 de març

  a l’Escola de Música! 

l’agenda 
de l’AltaSegarrap. 18
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A més dels dòlmens de què parlàvem 
fa uns dies, ben a prop encara es poden 
trobar més monuments megalítics. Al 
terme d’Aguilar de Segarra, seguint la 
carretera vella de Calaf a Manresa, en 
un camp a tocar de la carretera i del 
mas de cal Giralt, hi ha la Pedra Dreta 
o menhir de cal Giralt. Al mateix terme, 
no massa lluny, trobem una gran pedra 
dreta, amb una creu de ferro clavada, 
que dóna nom al mas —just al costat— i 
serra de Còdolrodon. El topònim és 
molt antic i ja apareix documentat a 
l’edat mitjana.  
La Torre dels Moros o dolmen de 
Llanera, si bé és més lluny, té un 
altíssim interès que el fa mereixedor de 
la nostra atenció. En aquests moments 
es troba en litigi per uns problemes de 
límits entre els ajuntaments de Torà 
(Segarra) i Llobera (Solsonès). Per 
arribar-hi cal seguir la carretera de 
Torà a Solsona i just abans d’arribar a 
l’Hostal Nou cal trencar per una pista a 
mà dreta que porta a diversos masos 
del rodal. Cal seguir la senyalització que 
ens mena fi ns a la masia de la Vila, allà 
seguirem a peu un corriol senyalitzat 
que ens porta fi ns al dolmen. L’indret 
era conegut des d’antic com el dolmen 
de la Vila de Gola de Bous o la Torre dels 
Moros i el 1916 va ser excavat i estudiat 

per Mn. Joan Serra Vilaró. Estudis més 
recents amb Carboni 14 l’han datat 
el 2.550 a C. Es troba en un indret 
aturonat i orientat a migdia. És format 
per un corredor o galeria coberta d’uns 
9 m de llargada, per 1,90 m d’amplada, 
per 2,30 m d’alçada. Es calcula que 
les lloses de les parets laterals pesen 
unes 5 tones. Al fons hi havia la cambra 

dels cadàvers i a l’entrada una petita 
cambra per a ofrenes. El túmul, molt 
ben conservat, ens mostra nombroses 
pedres verticals disposades radialment 
i feia de 22 a 32 metres de diàmetre. 
Per a alguns autors és considerat el 
dolmen més gran i ben conservat de 
Catalunya. No massa lluny trobem els 
dòlmens de la Pera i del Collet de Su. 

Més monuments megalítics

Jordi Nadal

n els darrers dies s’ha conegut 
la notícia de les intencions del 

municipi veí de Pinós de dur a terme 
un abocador de tipus II, és a dir, apte 
per acollir la majoria de residus, prop 
de la captació d’aigua del Mantellí. 
Aquest projecte segueix, com moltes 
altres iniciatives polèmiques, el clàssic 
esquema del “límit de terme”. De manera 
sintetitzada, això consisteix a planifi car 
una instal·lació que aporti benefi cis 
econòmics immediats al municipi on es 
pretén implantar i allunyi els riscos dels 
seus habitants acostant els perills als 
veïns d’altres pobles, ubicant-la prop del 
límit de terme, sense tenir en compte 
les conseqüències i amagant-se rere els 
límits territorials. Fer les coses d’aquesta 
manera comporta uns riscos i, en el 
cas que ens ocupa, són especialment 
importants. Més enllà de la idoneïtat 
de transportar una quantitat ingent de 
residus a més de cent quilòmetres d’on es 
generen, sembla ser que les presses han 
fet que no s’hagi valorat sufi cientment 
la immediata proximitat d’aquesta 
instal·lació a les importants captacions 
d’aigua de boca que municipis com la 
Molsosa, Castellfollit o Calaf  tenen a la 
zona, i posant en greu perill la salut dels 
seus habitants.
Sense entrar a valorar les intencions 
que impulsen aquest projecte d’una 
instal·lació d’aquestes característiques, 
argumentant uns suposats benefi cis a 
curt termini per a les arques municipals 
de l’ajuntament implicat i minimitzant els 

més que probables problemes a mitjà i 
llarg termini, ens trobem, una vegada 
més, davant l’eterna disjuntiva entre 
legalitat i ètica.
En aquest sentit, de ben segur que un 
projecte d’aquest tipus podria aconseguir, 
almenys sobre el paper, un marc de 
legalitat que fes possible superar els 
tràmits i autoritzacions preceptives, 
recolzat per les dues administracions 
implicades, Ajuntament i Generalitat, 
atesos els interessos manifestos que 
ambdós tenen per dur-lo endavant. La 
primera per un clar interès econòmic i 
la segona per resoldre matusserament 
el desesperant problema dels residus 
generats a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona tenint en compte, això sí, 
que tindria un mínim impacte electoral 
atesa la baixa demografi a i la important 
dispersió dels habitants de la zona on es 
pretén implantar. Segurament aquest fet 
podria donar al projecte una cobertura 
fregant els límits d’allò que es considera 
“legal” però, en cap cas, aquest podria 
ser considerat un projecte ètic perquè 
essencialment classifi ca els habitants 
d’un país, en ciutadans de primera o de 
segona en funció del seu pes demogràfi c 
i, sobretot, la seva incidència electoral.
Davant d’aquests fets, hom es podria 
preguntar quina és la raó per cridar als 
quatre vents la bondat d’aquest projecte, 
per què es vol vendre la idea de l’absència 
de riscos davant de l’opinió pública i per 
què, si tant bo és, no s’ubica al costat 
del lloc on es generen. Si la decisió ja 

s’hagués pres, si fos irreversible, perquè 
interessa tant convèncer la gent per tal 
que no s’hi oposin?
La resposta és ben senzilla; per poder dur 
a la pràctica un projecte d’aquest tipus 
cal que tingui el consens del territori on 
es vol implantar. Afortunadament, és en 
aquest punt on podem fer sentir la nostra 
veu, on podem manifestar de manera 
incontestable la nostra ferma oposició. 
De ben segur que algú pensa que no 
tenim la sufi cient massa crítica per poder 
oposar-nos al projecte, segur que pensen 
que un territori administrativament 
fragmentat com el nostre, repartit en 
tres comarques i sense identitat de 
conjunt reconeguda, té poca o nul·la 
capacitat de resposta davant d’aquestes 
agressions. Però així com es va 
demostrar amb el projecte d’implantació 
de la presó d’Estaràs, avortat gràcies 
a la mobilització unitària del territori, 
el de l’abocador és un projecte que, 
sense cap mena de dubte, ha de tenir el 
mateix destí. En aquest sentit, és lloable 
la valenta iniciativa dels municipis de 
Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit 
de Riubregós, la Molsosa i Torà els quals, 
preocupats pels seus conciutadans i units 
mitjançant els seus respectius alcaldes 
—a falta d’un ens que es confi rma 
cada vegada més necessari com seria 
el Consell Comarcal de l’Alta Segarra—, 
ja han manifestat públicament la seva 
frontal oposició al projecte i anunciat, si 
aquest no es desestima, que es produirà 
la total mobilització del territori.   

PERILL !!!
E

Dolmen de Llanera.
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recordeu que no s’han 
de llençar als conteni-
dors marrons: llaunes, 

encenedors, tèxtil 
sanitari...
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Calaf sol·licita un milió i mig d’euros 
al Fons Europeu de Desenvolupament Regional

L’Ajuntament de Calaf ha presentat 
dos projectes per sol·licitar les ajudes 
del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional 2007-2013, un programa 
d’ajudes que vol contribuir a 
l’enfortiment de la cohesió econòmica i 
social, reduint les diferències entre les 
regions. En aquesta ocasió, la subvenció 
total sol·licitada al FEDER ascendeix 
a 1.563.974,13 euros, repartits en 
dues accions: la urbanització del 
casc antic del municipi i la 1a fase de 
la restauració del Convent de Sant 
Francesc. Cal destacar que aquesta 
vegada les sol·licituds presentades 
al FEDER no podien ser per a obres 
d’infraestructures ordinàries —com per 
exemple actuacions de millora de la via 
pública o del clavegueram— i tampoc 
per a equipaments —com la residència 
per a la gent gran. En aquest sentit, 
la Unió Europea ha restringit molt el 
tipus de projectes que poden optar a 
aquestes ajudes. A més, aquesta vegada 
entraven també dins de la convocatòria 
Barcelona i l’àrea metropolitana, fet 
pel qual les ajudes s’hauran de repartir 
entre més projectes que anteriorment.
Pel que fa a la urbanització del casc 
antic, es sol·liciten 217.049,53 euros al 
programa europeu per dur-la a terme. 
Donades les defi ciències que presenta 
actualment el casc antic de Calaf pel que 
fa a la urbanització i els serveis urbans, 
el projecte pretén actuar sobre quatre 
zones concretes: el carrer Xurriguera, 
el carrer Corraló, el carrer del Carme 
i el carrer del Forn. La urbanització 
del casc antic contempla l’establiment 

d’una nova xarxa separativa de 
clavegueram, la renovació de la xarxa 
d’aigua potable, el soterrament de la 
línia telefònica, la nova pavimentació 
de carrers en les zones d’actuació i la 
recuperació dels paviments existents 
de lloses de pedra sorrenca. També es 
preveu estudiar el possible soterrament 
de línies elèctriques en l’encreuament 
de carrers. El pressupost total d’aquesta 
obra puja a 434.819,53 euros.
L’altra actuació prevista en el FEDER és 
la 1a fase de la restauració del Convent 
de Sant Francesc, obra per la qual 
s’han sol·licitat 1.346.924,60 euros al 
programa europeu. El projecte proposa 
un nou ús per al Convent calafí, 

concretament la implantació d’una 
escola de restauració de patrimoni i el 
Museu de la Pesseta. Aquesta primera 
fase de l’obra de restauració representa 
una quarta part del pressupost global 
de l’obra. La primera fase, per tant, 
hauria de contemplar part de l’escola 
de restauració. D’aquesta manera, es 
crearia una activitat vinculada al propi 
edifi ci, amb l’objectiu de col·laborar 
—en una fase posterior— amb la 
consolidació del Museu de la Pesseta. 
Tant l’escola de restauració com 
el museu permetran crear llocs de 
treball qualifi cats i contribuiran al 
desenvolupament turístic i econòmic 
del nostre municipi.

Calaf ha demanat una subvenció al FEDER per a la primera fase de restauració del Convent.
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L’Ajuntament de Calaf, juntament amb 
la Diputació de Barcelona, ja disposa 
de l’equip que redactarà el projecte per 
presentar el municipi dins del concurs 
de la Llei de Barris. Si el projecte és 
un dels guanyadors, Calaf entrarà 
dins d’aquesta important iniciativa, 
que representaria una forta injecció 
econòmica —de fi ns el 75% de l’import 
total— per dur a terme actuacions de 
millora del casc antic. Abans de redactar 
el projecte, l’Ajuntament portarà a 
terme durant la primera quinzena de 
març unes activitats de participació 
ciutadana, per tal que els veïns del casc 
antic i de Calaf puguin aportar idees 
i suggeriments sobre les necessitats 
d’aquest barri. La Llei de Barris inclou 
ajudes per arranjar carrers i places, 
així com rehabilitar les façanes dels 
edifi cis. A més, es millorarien els serveis 
existents i se’n posarien de nous. Tot 
plegat, per restaurar el centre històric 
de Calaf i evitar-ne la degradació. L’arranjament de façanes i del paviment es contempla en la Llei de Barris.
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La Casa Bertran serà rehabilitada per acollir un casal d’avis.

El govern de l’Estat ha aprovat les tres 
sol·licituds que va presentar l’Ajuntament 
de Calaf dins del programa Fons Estatal 
d’Inversió Local (FEIL), un pla que 
consisteix a atorgar una quantitat de 
diners a cada municipi en funció del 
nombre d’habitants. Les ajudes, però, 
no permeten desgravar el 16% d’IVA, 
i s’han de dedicar a projectes que no 
fi gurin dins del pressupost municipal. 
Tampoc poden ser inversions que 
portin a terme societats municipals, 
ni projectes cofi nançats per a d’altres 
ajudes i subvencions.
Així doncs, el FEIL preveu la inversió, 
al nostre municipi, de 607.955 euros 
(iva inclòs). L’ajuda, doncs, s’ha 
destinat a tres projectes nous, com 
són les obres de reforma de la Casa 
Bertran (405.235,70 euros iva inclòs), 
del cementiri municipal (117.943,27 
euros iva inclòs) i de l’arranjament de 
la coberta de l’Ajuntament (84.776,03 
euros iva inclòs).
Pel que fa a la reforma de la Casa Bertran, 
el projecte consisteix en la rehabilitació 
integral de la planta baixa, soterrani i 
part de la planta primera per a convertir-
ho en un casal per a la gent gran dotat 
d’una sala d’estar, una sala de jocs i zona 
de bar, una sala d’usos múltiples, una 
sala d’informàtica, un bar, una cuina i 
sanitaris adaptats, zones de magatzems 

i serveis. La comunicació vertical de 
l’edifi ci es realitzarà mitjançant l’escala 
d’accés des del carrer i un elevador 
adaptat per a persones amb problemes 
de mobilitat. La comunicació amb el jardí 
de la casa, reformat gràcies a un dels 
projectes de la convocatòria artística 
Idensitat, es farà a través d’una rampa. 
Pel que fa al cementiri municipal, l’ajuda 
del Fons Estatal d’Inversió Local servirà 
per rehabilitar les teulades i continuar 

l’arranjament de les façanes, que ja 
s’havia iniciat en anteriors actuacions.
Finalment, es reformarà la coberta 
de l’Ajuntament perquè actualment 
presenta molt mal estat, i crea problemes 
d’humitat i fi ltracions que posen en perill 
la conservació dels documents de l’Arxiu 
Municipal, entre d’altres problemes. 
També se substituirà l’actual ascensor 
de les dependències municipals perquè 
s’adapti a la normativa d’accessibilitat.

Aprovades les ajudes 
del Fons Estatal d’Inversió Local per a Calaf

Un pas important per a optar a la Llei de Barris
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L’Equip d’Atenció a la Dona és una iniciativa que neix 
l’any 1999, en el marc del treball de l’associació “Dones 
amb Empenta”, del municipi de Santa Margarida de 
Montbui, en l’àmbit de la violència vers les dones i en 
altres situacions de discriminació  per qüestió de gènere. 
Aquesta iniciativa va ser pionera i única en l’atenció a les 
dones a la comarca de l’Anoia. 

Anteriorment, la manca d’informació i de recursos 
provocava que moltes dones no es sentissin recolzades 
a l’hora de donar el pas i/o es trobessin amb tantes 
difi cultats que la seva demanda no sempre evolucionava. 
Posar la informació i els serveis a l’abast de les dones 
facilita la presa de decisions. 

Així doncs, l’EAD és un equip que ofereix atenció 
individualitzada  i gratuïta a totes les dones i noies dels 
municipis de la comarca de l’Anoia, d’entre aquests 
Calaf,  que necessitin qualsevol tipus d’informació 

i/o assessorament. Al marge d’aquesta intervenció 
individual, l’EAD també ha desenvolupat un servei 
socioeducatiu dirigit a tota la població de nois i noies 
de 15 a 25 anys del territori i altres col·lectius, així com 
programes de formació per a adults i assessorament en 
matèria de violència masclista per a professionals. 

L’ equip multidisciplinari de l’EAD està integrat  pel 
Servei d’informació i Acollida, Atenció psicològica i 
Assessorament jurídic. No obstant això, al municipi 
de Calaf hi són el Servei d’atenció psicològica i 
Assessorament jurídic. 

Per accedir a l’EAD a Calaf, es pot fer acudint a 
l’Ajuntament el quart dilluns de cada mes, de 16 a 
18 hores. 

També, trucant al 636 365 631 de dilluns a dijous de 16 
a 19 hores, i dilluns, dimarts i dijous de 12 a 14 hores.

Coneixes l’equip d’atenció a la dona?
Servei d’assessorament gratuït

Segona sessió d’acollida 
per als nouvinguts

El 27 de gener a la tarda va tenir lloc la segona sessió de 
benvinguda a la sala de plens de l’Ajuntament de Calaf. 
Aquesta actuació, emmarcada en el Pla d’acollida del 
municipi i promoguda pel Pla de Ciutadania i Immigració del 
Consell Comarcal de l’Anoia, pretenia donar la benvinguda a 
totes les persones nouvingudes a Calaf els darrers mesos, 
oferint informació bàsica sobre els serveis i recursos del 
municipi i el seu funcionament. La sessió va ser dirigida per 
la  regidora de Serveis Socials, l’agent d’acollida del municipi 
i la tècnica de polítiques migratòries del Consell Comarcal. 
A més, els assistents també van poder conèixer la professora 
que els impartirà el curset de 20 hores d’introducció a la 
llengua catalana. A banda d’aprendre català, els nouvinguts 
també participaran d’un curs de 8 hores de coneixement de 
l’entorn, que ofereix eines bàsiques a la nova ciutadania per 
desenvolupar-se al territori que han triat per viure.

Participat taller de nutrició 
i cuina saludable

Una cinquantena de persones van assistir, el 17 de gener, 
al taller sobre nutrició organitzat per l’Ajuntament de Calaf 
i portat a terme per l’empresa GAN, líder en formació 
de nutrició i gastronomia. El taller va resultar realment 
molt interessant, ja que la dietista que feia l’explicació va 
realitzar una xerrada ben amena i instructiva. Per exemple, 
els assistents van aprendre que cada individu té unes 
necessitats concretes segons l’edat, el sexe o les activitats 
que realitza; també, que no existeixen els aliments ‘bons’ i els 
aliments ‘dolents’, sinó que cal buscar la quantitat adequada 
i el moment adequat per prendre’ls. Després d’aquesta part 
més teòrica, la dietista va donar pautes i consells per seguir 
una dieta equilibrada, atractiva i adequada. En l’última part 
del taller es van realitzar diverses receptes de cuina, com 
tomàquets farcits o broquetes de pollastre amb salsa de soja 
i mel. Els assistents van rebre diversos fulletons informatius 
i un obsequi de la marca Nestlé, patrocinadora de GAN.
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25/06/08 
Foto esquerra: Biel Bonastre, Pol Delgado, Hadjahssatou Diallo, Jana Planas, Ernest Juan, Noa Martínez, Greta Sarri, Kadidjatou Diallo, 
Ndeyeastou Seye, Ian Sellés, Jana Jiménez. Foto dreta: Doha Ouhemmi, Gina Vilaseca.

11/02/09
Anas Laaboudi, Sergio del Viso, Mamadou Alpha, David Barbero, Àlex Domingo, 
David Torra, Joel Mas, Joel Pérez.

Arrela’t
a

Publiquem en aquest Altiplà les fotografi es de 
l’últim lliurament d’arbres i també les imatges del 
lliurament del mes de juny passat, que no s’havien 
publicat.
Des de l’última plantada, ja hem repartit més de 
quaranta alzines!
Properament s’avisarà les famílies de la data de la 
plantada d’aquest any.
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Preparant el Pla Local 
de Joventut

L’Ajuntament de Calaf disposa durant tres 
mesos d’un tècnic de Joventut, compartit 
amb els municipis dels Prats de Rei i Sant 
Martí Sesgueioles, i subvencionat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia. La tasca principal 
del tècnic és actualitzar i reformular el Pla 
Local de Joventut. És imprescindible que els 
ajuntaments tinguin aquest Pla al dia, per tal 
de poder-se acollir després a subvencions i 
ajudes del Departament de Joventut.
El tècnic, per tant, acabarà elaborant un 
seguit de propostes d’actuació en el camp de 
la joventut, basant-se en l’anàlisi de dades 
estadístiques i, sobretot, en grups de discussió 
que ha organitzat amb joves del municipi 
de diverses edats. La idea és detectar les 
necessitats i preferències dels joves, per fer 
propostes que tinguin en compte la realitat de 
Calaf i, sobretot, la dels seus joves.

Us recordem que cal llençar a dins del contenidor pertinent 
tots els residus que generem a casa. Pel que fa a les bosses 
d’escombraries, cal que ens assegurem que les llencem dins del 
contenidor. Així evitarem les males olors i que les deixalles acabin 
escampades pel carrer. Gràcies per la vostra col·laboració!

Les piles, al seu contenidor

Aquests dies la regidoria de Serveis de l’Ajuntament de Calaf ha 
repartit entre diversos comerços uns petits contenidors per a les 
piles. Els contenidors de recollida de piles els trobareu a establiments 

ens acostumem a llençar-hi les piles gastades, ja que

pot ser llençat amb la resta d’escombraries. 

Serveis 
i medi ambient

Joventut
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Els alumnes de l’IES Alexandre de Riquer, 
d’intercanvi a Alemanya i Itàlia

Els alumnes alemanys i italians seran a Calaf l’última setmana de febrer.

El diumenge dia 8 de febrer els alumnes 
de l’Institut Alexandre de Riquer, varen 
tornar de l’intercanvi que van realitzar 
amb dos instituts d’Alemanya (Datteln) 
i Itàlia (Bologna). L’estada dels nostres 
alumnes va ser des del dilluns dia 2 fi ns 
el diumenge dia 8. 
Els alumnes que varen anar a 
Alemanya, van realitzar diverses 

activitats juntament amb les seves 
parelles d’intercanvi: van ser a l’escola 
que els acollia “Comenius Gymnasium 
Datteln”, els va rebre l’alcalde de la 
ciutat de Datteln, van visitar les ciutats 
de Colònia i Münster, participaren en 
una jornada esportiva de l’Institut... En 
fi , van poder copsar la vida en general 
d’un país molt diferent del nostre. 

Els alumnes que varen anar a Itàlia, 
també van realitzar activitats amb 
les seves parelles d’intercanvi: van 
assistir a l’escola “Liceo Lingüistico 
Laura Basssi”, van visitar les ciutats 
de Florència i Venècia, i també van 
realitzar una visita guiada per  la 
ciutat on estaven allotjats (Museu 
Arqueològic, Sala Borsa...). Durant 
el cap de setmana  no s’acostumen a 
fer activitats conjuntes per tal que els 
alumnes puguin estar amb la família 
d’acollida.
En general, el sentiment que s’han 
endut és de companyonia i bon 
acolliment per part de les famílies i els 
professors responsables de l’intercanvi, 
ja que tots coincideixen en el bon clima 
que es va crear.
Els alumnes d’Alemanya també van 
poder practicar l’anglès, que és la 
llengua amb la qual es comunicaven, 
tant amb els seus companys com amb 
les famílies. El nostre Institut acollirà 
els alumnes alemanys i italians l’última 
setmana de febrer, als quals ja estem 
esperant per tal de poder-los oferir el 
millor de les nostres contrades.

El PEE, amb la prevenció 
de drogodependències 

Un dels tallers, a la biblioteca.

Durant aquest mes de febrer, alumnes de l’IES Alexandre 
de Riquer (de 1r d’ESO a 1r de Batxillerat) han participat 
en uns tallers sobre el consum de drogues, organitzades 
pel Pla Educatiu d’Entorn de Calaf. La metodologia de les 
sessions era innovadora, ja que dóna pautes als alumnes 
perquè ells mateixos formin i previnguin els seus iguals.

Presentació del llibre de Marila Pons

El proper dimarts 21 d’abril, com una activitat emmarcada 
en la Festa de Sant Jordi,  Marila Pons presentarà a Calaf 
“Temps de verd, temps de madur”. L’acte es realitzarà a la 
Biblioteca, a dos quarts de vuit de la tarda. Hi esteu tots 
convidats!

Carles Capdevila omple 
la sala d’actes de l’escola

Capdevila va reunir unes 200 persones al CEIP Alta Segarra.

Així de contundent es va mostrar el 22 de gener passat el 
periodista Carles Capdevila, en la divertida xerrada que va 
pronunciar a Calaf. La sala d’actes del CEIP Alta Segarra es va 
omplir de gom a gom: unes 200 persones van assistir a aquesta 
activitat organitzada per l’AMPA de l’escola. Amb el títol “Educar 
de bon humor”, el periodista va explicar de manera ben amena la 
seva experiència com a pare. L’escola bressol, les malalties, els 
bolquers, el part o els hàbits domèstics van ser alguns dels temes 
que va tractar el periodista, sempre des d’una clau humorística 
que va arrencar en nombroses ocasions les rialles dels assistents. 
Va ser una xerrada molt interessant, en què els assistents 
van descobrir per què Capdevila afi rma amb rotunditat que li 
agrada educar els seus fi lls, i que ho troba una tasca realment 
apassionant.

Ed
u
ca

ci
ó
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El diumenge 1 de febrer va tenir lloc a Calaf la 1a duatló 
de muntanya, que representava la tercera prova del circuit 
Massi Duathlon Challenge XC, puntuable per al Campionat 
de Catalunya. La pluja i els enfangats camins van obligar 
l’organització a eliminar alguns trams de la cursa, de 
manera que fi nalment els 120 duatletes van recórrer 6 
km corrent, 14 km amb BTT i fi nalment 2 km més corrent. 
El poliesportiu de Calaf va convertir-se en lloc de sortida i 
arribada, omplint-se de bicicletes durant la cursa a peu, i 

de bambes durant la prova amb BTT. El poliesportiu també 
va ser escenari del lliurament de premis, un cop acabada la 
prova. Pel que fa als podis, Pau Zamora (B-B Triatló l’Ametlla 
del Vallès) es va proclamar campió en categoria masculina, 
mentre que Mireia Santesmases (CN Reus Ploms) quedava 
en primera posició pel que fa a la categoria femenina. Cal 
destacar el paper de diversos corredors de la nostra zona, 
com en Jordi Estany, en Gerard Regí, en Romà Guix, en Jordi 
Badia o en Francesc Llobet, entre d’altres.

Esp
o
rts

120 atletes van participar a la primera Duatló de Calaf

El 15 de març,  
‘La ruta de la balena’

‘Caminades amb torna’. Amb aquest suggerent títol 
s’encetarà, el proper diumenge 15 de març, un cicle de 
caminades de primavera que organitza l’Ajuntament de Calaf 
amb la col·laboració d’Antonino Mestres. A més del simple fet 
de caminar i gaudir de la natura, les caminades programades 
—una cada mes— aporten un altre al·licient, relacionat amb 
el coneixement de les nostres contrades. Així, la ‘torna’ 
de les caminades serà la visita d’algun indret singular per 
la seva història, bellesa o singularitat. La primera de les 
caminades porta per títol ‘La ruta de la balena’, ja que 
durant aquesta activitat els participants podran observar de 
prop un extraordinari os de balena, que es troba a l’església 
de Boixadors. La data per a la primera caminada serà el 
diumenge 15 de març, i la sortida es farà a les 8.30 h des 
de la plaça dels Arbres. Properament s’informarà a través 
de cartells de tots els detalls, així com de les inscripcions. 
Us animem a participar-hi, i a gaudir d’un matí de diumenge 
ben atractiu!

La 4a Pedalada serà el 24 de maig

BikeCalaf.Cat ha organitzat per al diumenge 24 de maig 
la 4a Pedalada Popular per l’Altiplà de Calaf, que 
aquest any porta el nom de ‘Memorial Roser Vives’. 
Com sempre, els participants podran triar entre dos 
recorreguts: una opció llarga d’uns 50 km i una altra de 
més curta, d’uns 20 km. També hi haurà el tradicional 
esmorzar per recuperar forces. Més endavant es donaran 
a conèixer tots els detalls d’aquesta cursa popular.

Participat dinar del soci

El diumenge 25 de gener va tenir lloc el dinar del soci 
del club ciclista BikeCalaf.Cat, una trobada que tenia per 
objectiu celebrar el primer aniversari de l’entitat calafi na. 
Amb el dinar del soci BikeCalaf volia reconèixer el paper 
dels socis i també dels espònsors del club, sense els quals 
no seria possible portar a terme tantes activitats com 
es fan. El dinar del soci de BikeCalaf es va celebrar al 
poliesportiu municipal, i va comptar amb una molt bona 
assistència.

Subhasta de la bicicleta Massi

El proper divendres 27 de febrer a les 21:00 a 
Cal Felip, subhasta oberta a tothom de la magnífi ca 
bicicleta de carboni de la marca Massi. No t’ho perdis!
Cal fer efectiu el preu que s’ha donat per la bicicleta en el 
moment de recollir-la.

Després de la subhasta, BikeCalaf.Cat celebrarà la junta 
ordinària anual del club.

BikeCalaf.Cat

Moment de canviar les bambes per la bicicleta. Podi masculí de la Duatló.
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A la sala municipal de Cal Felip es 
va poder veure, durant les passades 
festes nadalenques, l’exposició d’una 
quizena de quadres que recollia la 
producció recent de  Ramon Puigpelat, 
pintor calafí d’orientació abstracte. El 
treball presentat es dividia en pintures 
i gravats. Un primer recorregut per 
l’exposició acabava amb una intensa 
sensació de trobar-nos davant 
l’expressió pictórica d’un autèntic 
artista, expressió que sabem que el 
molesta ja que ell només es reconeix 
com a pintor. Però Ramon Puigpelat té 
una sensibilitat particular davant la 
vida i, el més important, determinades 
habilitats per a refl ectir-les damunt 
les teles. De la seva doble condició de 
pintor i gravador, crec que és en aquest 
darrer terreny, més petit, més íntim, 
on es troba la potència expressiva 
del calafí, al revés de les grans teles, 
que requereixen sensacions més 
àmplies, a la vegada que igualment 

autèntiques. Així, d’aquesta exposició 
possiblement sobresortien, les dues 
sèries, una sobre “La Segarra” i l’altra 
sobre “Noies damunt la sorra”.  
La primera sèrie evoca una forta 
contundència de la terra en la vida 
dels homes, per més que aquesta terra 
estigui coberta per infi nits raigs de 
llum blanca, unes sensacions comunes 
en altres artistes i intel.lectuals locals. 
R. Puigpelat, però, va una mica més 
enllà d’aquestes sensacions, quan 
creu que només som una carn que 
algun dia es menjaran els cucs de la 
terra. D’aquesta manera tornarem al 
lloc d’on hem sortit.
La segona sèrie, la que vol ser un 
homenatge a la dona, realment xoca 
una mica amb l’orientació anterior, 
perquè fa l’efecte que s’hi endevinen 
traces de sensualitat sobre uns nus 
femenins més insinuats que no pas 
descrits, uns quadres en els que s’hi 
troba  una fascinació davant la bellesa 

natural del cos femení. Seguir una 
exposició de R. Puigpelat és sempre 
molt edifi cant, perquè et sents 
espectador d’una ànima sensible, que 
expressa la vida si es vol amb colors 
crus i foscos, però sabem que la seva 
obra té força seguidors entre el públic 
local. No és fàcil donar una impressió 
global de la seva obra, per aixó crec 
que comença ja a ser hora que algun 
dia s’organitzi alguna antològica per tal 
de valorar amb més coneixement de 
causa la trajectòria d’aquest innegable 
artista calafí.
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Un Nadal ple d’activitats

Ramon Puigpelat, per descobrir                                                            Antoni Miret

Fe
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Els patges Farik, Farak i Faruk van recollir les cartes dels infants. El conta-contes va omplir la sala de fusta del Casal.

La cavalcada de Reis, multitudinària tot i el fred. El parc de Nadal tenia jocs i activitats per a totes les edats.
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El 28 de febrer... torna el Carnaval de Calaf
La Festa del Pellofa

La Comissió de Carnaval ja ho té tot 
a punt per a la celebració, aquest 
dissabte 28 de febrer, de la Festa 
del Pellofa de Calaf. Com sempre, el 
programa d’actes és ben complet, 
amb activitats per a tots els gustos i 
amb la diversió i el bon humor com a 
protagonistes. De bon matí, l’ambient 
de Carnaval ja es farà notar a les 
botigues i al mercat setmanal, amb el 
concurs de disfresses de les botigues 
i la visita anunciada dels “picoletos”. 
A la tarda, a partir de les 5 a la Unió 
Calafi na, hi haurà un espectacle infantil 
amb la companyia Sapastre. A les 6 
començarà una animada rua, amb les 
carrosses que es presenten a concurs 
i amb l’acompanyament musical de les 
batucades Markatú i Esgarriats. Cap a 
les 8 serà l’hora del pregó del Pellofa, 
i acte seguit començarà el 3r corre-
bars. Finalment, a 2/4 de 12 de la nit 
la Unió Calafi na acollirà el ball i la festa 
amb l’Amarcord fi ns a la matinada. Cap 
a la una es lliuraran els premis de les 
disfresses i les carrosses. No us perdeu 
el Carnaval de Calaf!
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L’alcaldessa i Celdoni Fonoll, a l’hora de formalitzar la donació. En Celdoni i la Lloll, amb regidors calafi ns i l’arxiver municipal.

Escola Municipal de Música de Calaf

Audicions de pel·lícula...

Alumnes i professors de l’Escola de Música preparem les audicions 
de fi nal d’aquest segon trimestre que ben aviat acabarem. 
Enguany seran unes audicions especials i diferents, ja que les 
dedicarem íntegrament a bandes sonores de pel·lícules, és a 
dir, els alumnes interpretaran peces i cançons de pel·lícules ben 
conegudes per tothom, i que de ben segur us agradaran. Seran 
la setmana del 23 al 27 de març, a 2/4 de 8 de la tarda, i les 
farem a l’Escola de Música, situada a l’edifi ci del Centre Cívic. Com 
cada trimestre, les audicions estan obertes a tothom qui vulgui  ja 
que no cal estar vinculat a l’Escola de Música per assistir-hi. Us hi 
esperem i desitgem que us agradin!  C
u
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Els calafi ns no van faltar a la cita del 3 de febrer amb la 
poesia i la música, i van omplir la sala d’actes del Centre 
Cívic per assistir a la presentació del nou llibre de Celdoni 
Fonoll. “Mamífers peluts [del llop a la musaranya]”, és un 
repàs de tot tipus de mamífers, salvatges i domèstics, que 
Fonoll ha versifi cat amb el seu estil popular i irònic. De 
fet, el públic va tenir l’honor d’escoltar alguns dels versos 
d’aquest llibre —i d’anteriors—, que el cantautor també ha 
musicat. L’acompanyaven cantant la Lloll Bertran i l’Isaac 
Fonoll al piano. Tot plegat va donar lloc a un espectacle 
proper i simpàtic, que va arrencar somriures als assistents 
en diverses ocasions. A la vegada, però, no hi va faltar una 
bona dosi d’emotivitat, que va quedar palesa en l’estima 
que Celdoni sent pel seu poble, Calaf, i pels Països Catalans. 
En acabar la presentació, en Celdoni i la Lloll van signar 
llibres. 
D’altra banda, el mateix dia no només va tenir lloc la 
presentació del nou llibre de Fonoll: l’alcaldessa, M. Antònia 
Trullàs, i la regidora de Cultura, Imma Sans, van agrair el 
gest del cantautor calafí, que ha cedit a l’Arxiu Municipal tota 
la seva obra. D’aquesta manera, l’Arxiu de Calaf compta amb 
el primer dels seus fons personals, el Fons Celdoni Fonoll.

Celdoni Fonoll presenta ‘Mamífers peluts’ 
i dóna el seu fons a l’Arxiu Municipal

Un moment de l’amena presentació del llibre.
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Missa solemne amb el bisbe de Vic.

Sardanes amb la Principal de la Bisbal.

Els infants, divertint-se amb l’atracció gratuïta.

El projecte ‘Xerrem’ desperta interès a Calaf
Més d’una vintena de calafi ns van reunir-se el passat 13 
de febrer a Cal Felip, per assistir a la presentació a Calaf 
del projecte “Xerrem”, promogut per la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua (CAL) i la Fundació Reeixida. 
El projecte consisteix a crear grups de conversa, formats 
per un guia o “xerpa” i uns quants “xerraires” —persones 
que estan aprenent català o que ja en saben una mica, 
però que volen practicar conversa i adquirir més fl uïdesa. 
Jordi Esteban, membre de la CAL i autor del  mètode 
“Xerrem”, va explicar com funciona aquest mètode: un cop 
per setmana, cada xerpa es troba amb els seus xerraires 
i practiquen conversa basant-se en les guies, que consten 
de diferents temes i estan estructurades segons el nivell 
de difi cultat. Vista la bona acollida que va tenir a Calaf 
aquest projecte, els interessats a fer de xerpes s’aniran 
reunint aquests dies per tal de poder posar-lo en marxa 
ben aviat.
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Els calafi ns celebren Santa Calamanda

El passat 5 de febrer, Calaf va celebrar la festa de la seva 
patrona, Santa Calamanda, amb diversos actes lúdics i 
festius. A les 12 hi va haver missa solemne a l’església 
de Sant Jaume, amb la presència del bisbe de Vic, Romà 
Casanovas. A continuació, la plaça Barcelona’92 va acollir 

una ballada de sardanes mentre els més petits jugaven a 
l’atracció gratuïta de la plaça dels Arbres. Ja a la tarda, 
el poliesportiu es va vestir de gala per al concert amb 
l’Orquestra Principal de la Bisbal i el ball llarg amb el mateix 
conjunt.

Els més petits s’ho van passar bé a l’atracció gratuïta.

Lluït ball al poliesportiu.
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Joan Graells

Històries i curiositats 
sobre Santa Calamanda

Calamanda, és el nom d’una mina de lignits que es troba a la 
conca carbonífera de l’Alta Segarra. 

Santa Calamanda es venera des del tretze d’agost de l’any 
1624, en què el papa Urbà VIII va autoritzar la confraria i el 
culte a Santa  Calamanda.

Calamanda en japonès katakana s’escriu:

I en japonès hiragana: 

L’any 1809 es va editar una novena a Santa Calamanda que 
fou reeditada l’any 1953.

Calamanda és un poble que es troba a 1.338 metres d’alçada, 
amb una població estimada de 18.303 habitants a l’estat de 
Queretaro de Arteaga, a Mèxic.

Les priores de la confraria de Santa Calamanda l’any 1945 i 
1946, eren:  Emília Fitó, Maria A. Selva i Maria Junyent.

Calamanda, és el nom d’una farmàcia d’Andorra la Vella, i 
d’unes botigues de roba interior femenina a Barcelona.

“Santa Calamanda ball tarda i nit”, escrit per un calafí rabiós, 
és l’article que més polseguera va alçar a la revista Antena.

Calamanda, és el nom de la geganta de Calaf, d’una alçada 
de 2,60 metres i 50 quilos de pes. Es va estrenar el 4 de 
setembre de 1994, i fou construïda per Manel Caserres, de 
Solsona.

Un article d’Alfonso Ussia a la madrilenya revista Tiempo, 
explica que Santa Calamanda era fi lla d’un noble italià 
establert a Malta al segle XVI, posseïdora d’una extraordinària 
bellesa i que al mateix temps era molt virtuosa. Una tarda, 
mentre mirava la bellesa del captard a una platja maltesa, 
fou sorpresa per un malvat i obscè pirata anglès que va 
pretendre abusar d’ella. Santa Calamanda va endinsar-se a 
la mar sense saber nedar. Santa Calamanda va desaparèixer 
entre les onades i no es tornà a saber d’ella.

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, a fi nals de 
l’any 2008 porten el nom de Calamanda a tot Catalunya 47 
persones, 13 al Barcelonès i 4 al Montsià.

En temps no molt llunyans, el dimarts de la festa major a la 
col·legiata de l’església de Calaf se celebrava una missa per 
donar les gràcies a Santa Calamanda pels favors rebuts per 
la Vila de Calaf, i s’anomenava “de la pedregada”.

Cal Calamando, des de l’any 1999, es la seu de l’Agrupació 
Cultural i Recreativa Sigarra dels Prats de Rei.

La cripta de Santa Calamanda fou construïda l’any 1649 i es 
troba sota l’altar major.

Calamanda, en el Google, el dia 5 de febrer del 2009, 
té 51.700 entrades en castellà i unes 20.000 en català 
(nosaltres n’hem consultat un miler).

El passeig de Santa Calamanda abans s’anomenava passeig 
del doctor Llorens (en homenatge a qui va escriure la 
Topografi a mèdica de Calaf). El nom es va canviar a mitjan 
1939.

Segons uns, el mot Calamanda sembla procedir del llatí 
càlamus (“canya”, i en aquest cas “en forma de canya”).

La tradició popular ens explica que a fi nals del segle tercer i 
a principis del segle quart vivia a la vila de Calaf una santa 
verge (Santa Calamanda), la qual fou martiritzada per no 
voler obeir les ordres de Dàcia, llavors governador romà 
d’Espanya. El martiri succeí el 5 de febrer de l’any 19 del  
regnat de Dàcia.

Calamanda és el nom d’una campana apadrinada per Josep 
Torra Closa i Carme Oliveras de Closa, que es va estrenar el 
12 de setembre de 1954.

Santa Calamanda és invocada en temps difícils per la vila 
de Calaf. Abans, en temps de pesta i sequedat, es portava 
en processó fi ns al Soler Lladrús, prop de la Guàrdia Pilosa, 
passant per tota la vila i acompanyada per les autoritats 
civils i eclesiàstiques juntament amb el ball de bastons.
Una altra tradició popular ens explica que Calamanda era 
cristiana però el seu pare no ho volia, i perquè no es pogués 
senyar li va tallar primer un braç i després l’altre, però ella va 
continuar senyant-se amb els peus. Llavors el seu pare, molt 
enfadat, va serrar la seva fi lla en dues parts, i el tronc es va 
quedar a Calaf, on es veneren les seves relíquies.

1. Clau de volta acolorida (1649). Cripta de Santa Calamanda.
2. Gravat acolorit a mà, fet per un devot de la Santa (Circa 1700).
3. Goigs de Santa Calamanda (1881).
4. Goigs de Santa Calamanda (principis del segle XX).
5. Peu de Santa Calamanda de principis del segle XX, publicat a Vida Mariana el 1929.
6. Vitrall de la cripta de Santa Calamanda (principis del segle XX).
7. Vitrall de Santa Calamanda. Absis de l’església de Sant Jaume (principis del segle XX).

Iconografi a de Santa Calamanda (I). Imatges:
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Iconografi a de Santa Calamanda (I)
per Joan Graells

1

2

3

4

5

6
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IDENSITAT CALAF. Desè aniversari

IDENSITAT es va iniciar a Calaf el 1999 com un projecte que 
implementava intervencions en l’espai públic mitjançant 
propostes de creadors procedents de diferents disciplines. 
A partir d’una convocatòria pública internacional se 
seleccionaven projectes que podien incidir en dinàmiques 
socials i que aportaven investigacions i experiments a 
partir d’un treball de camp previ. Aquesta primera edició 
va prendre el nom d’Art Públic Calaf i es va desenvolupar 
a Calaf entre el 1999 i el 2000. És considerada la primera 
edició d’Idensitat, tot i que aquest nom no s’utilitza fi ns a 
la següent. En aquest moment s’estableixen els punts base 
sobre els quals es fonamentarà el projecte en posteriors 
edicions i que entén la creació com a procés de treball 
vinculat a un espai, a un context concret, proposant 
mecanismes d’implicació en l’àmbit social.
Enguany és realitza la cinquena edició d’IDENSITAT, 
celebrant d’aquesta manera el desè aniversari.

Després de la convocatòria oberta entre novembre de 2008 
i gener de 2009 s’han seleccionat cinc projectes fruit de 
la convocatòria internacional oberta (seleccionats a partir 
d’una participació de 310 projectes i una implicació de 
més de 500 persones, ja que la molts d’ells formen part de 
col·lectius). 

La selecció es va realitzar a Calaf entre el 30 de gener i l’1 
de febrer a càrrec d’un comitè de selecció format per:
Francesca Comisso. Comissària independent, membre 
del col·lectiu a.titolo i professora en el Politècnic de 
Torí. Iris Dressler i Hans D. Christ. Directors del WKV 
Württembergischer Kunstverein Stuttgart. Daniel García 
Andújar. Artista. Ramon Parramon. Artista i director 
d’IDENSITAT. Professor a l’Escola Elisava. Martí Peran. 
Comissari independent i professor titular a la Universitat de 
Barcelona.

Projecte de producció seleccionats:

1. Horitzó TV. Col·lectiu format per Clara Garí, Hugo 
Barbosa, Pamela Gallo, Alex Muñoz, Félix Pérez-Hita (Girona 
– Barcelona) Projecte: Plató Volante a Idensitat.

2. LUL Landscape Urbanism Labs. Col·lectiu format per 
Sigal Barnir, Yael Moria. Klain, Adi Gura, Yael Caron, Assaf 
Evron (Tel Aviv, Israel). Projecte Toolkit.

3. Walter Gam. (Belo Horizonte. Brasil)

4. Amasté, Col·lectiu format per Txelu Balboa i Ricardo 
Antón, Idoia Azkorra, Fco. Javier Molina, Seba Domato 
(Bilbao).

5. Josep-Maria Martín (Barcelona)

El projecte que ja es va iniciar el passat mes de novembre 
és el de Josep-Maria Martín, que tot i no tenir un títol 
defi nitiu el seu treball va sobre: REPENSAR I CONSTRUIR 
EL TERRITORI COM ESPAI DE CONSTRUCCIÓ DE 
L’AUTOESTIMA

El projecte de Josep-Maria Martin s’està ja desenvolupant 
a través d’una metodologia basada en la investigació, 
conclusió, proposta, debat, projecte executiu i construcció.
En aquest moment està realitzant un seguit d’entrevistes 
amb diferents persones del poble amb l’objectiu d’obtenir 
opinions de persones que laboralment es dediquen a 
ocupacions diferenciades. Aquestes entrevistes formen part 
de la fase d’anàlisi. Posteriorment es realitzarà un debat 
entre totes les persones que hi han participat. A través 
d’aquest debat es podran prendre decisions o orientacions 
que contribuiran a defi nir el projecte. Inicialment el 
projecte planteja la construcció d’un espai laboratori en 
el qual es treballarà el cultiu de plantes autòctones per 
després poder repoblar espais abandonats. La metodologia 
participativa que promou el projecte persegueix una 
formalització defi nitiva a partir de la negociació d’aquells 
que s’hi impliquin.

Resultats de la convocatòria artística

Recreació del projecte ‘Horitzó TV’.

El jurat d’Idensitat va reunir-se a Calaf per escollir els projectes.
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Permeteu-me estimats joves,
que amb la ploma de l’experiència em 
dirigeixi a vosaltres, mentre que dels 
meus ulls llisca una llàgrima d’enyorança 
de joventut a la qual d’anys he deixat 
enrere. Espero que aquestes lletres 
escrites amb humilitat i sinceritat siguin 
ben enteses, ja que de cap manera us 
vull acusar ni censurar-vos, no molt 
menys criticar aquesta llibertat que tan 
desenfrenadament esteu vivint.
Qui sóc jo, pobre de mi, per censurar 
els altres, quan a la meva joventut 
trencava plats i olles i també em 
trobava embolicat amb alguna que altra 
trifulga, però sense haver anat mai al 
quartelillo i encara menys a l’hospital. 
Ens ho passàvem bé, però era un altre 
temps. No teníem diners i pocs podien 
presumir de cotxe. Els que més, un sis-
cents, que ja era molt. El que sí teníem, 
era una dictadura fèrria com el carrall 
de l’estufa, que si la tocaves quedaves 
marcat per sempre. Vosaltres, gràcies 
a Déu, hi ha homes de bona voluntat, 
gaudiu d’una democràcia que és 
la quina us dóna aquesta llibertat 
d’expressió, tant a la lleugera. Alerta 
amb les llibertats i amb les expressions 
a vegades massa explosives. No és la 
dolenteria no l’odi el que us fa cridar 
i protestar. I de vegades, no és que 
no tingueu raó, és la sang ibèrica que 
portem a dins, que es revela davant de 
fets incomprensibles en una democràcia. 
Alerta, molt alerta, a nosaltres ens va 
tocar la dictadura i com una mica de 
claror de llibertat, algun que altre bikini, 
lluït amb elegància i bon gust —i per 
què no, fi ns i tot, una mica provocatives 
les senyoretes sueques. Essent la 

dictadura una mica tolerant amb 
elles ja que eren una font de divises 
que ingressava sempre la malmesa 
economia espanyola. No sent-ho tant la 
santa mare església, que sempre tenia 
motius de queixa d’aquelles senyoretes 
a la fulla parroquial d’aquell temps.
Com també va ésser d’una manera 
escandalosa la presentació a Espanya 
de la famosa pel·lícula Gilda. Aquella 
vegada el clero va destapar la capsa 
dels trons. Si el mossèn “Argelaga”, que 
era el capellà del meu poble en aquell 
temps, quan veuria les llibertats d’ara, 
es posaria la sotana al cap i ell mateix 
es condemnaria al foc etern.
Així que, estimats joves, vosaltres ho 
teniu tot, no us tireu rocs a la teulada 
i no us deixeu manipular pels quins us 
volen destruir amb drogues i begudes, 
essent alarmant els casos de morts a 
les carreteres, per aquesta plaga que 
intenta destruir-vos. Vigileu amb ulls 
de sentinella i que pugueu veure el 
lladre entremig de la boira espessa. 
Que vosaltres sou el pilar que ha 
d’augmentar la democràcia. No ens 
falleu, que si a vosaltres us fallen les 
forces, a l’hora d’apuntalar el pilar de 
la democràcia tot se n’anirà en orris. I 
de res haurà servit el crit de guerra dels 
quins van caure per la democràcia, ja 
que nosaltres els grans poc hi podrem 
fer, ja que ens pesen els anys i ens 
“aplausonen” les llagues de la vida. 
Els records acumulats al meu cor fan 
que avui us escrigui, mentre cada dia 
tinc més prim el fi l de la vida, i abans no 
es trenqui del tot us vull deixar aquest 
escrit que us recordi que vosaltres sou 
el sol que surt entre dues muntanyes 

d’un país meravellós, que és el nostre.
Vosaltres sou el sentinella sense armes 
que haureu d’apartar els núvols, fent 
que sempre entri el sol i fent que 
no hi hagi racons foscos on es pugui 
amagar la droga i pugui germinar l’odi 
i la corrupció. Que vosaltres sigueu 
els enginyers i arquitectes que amb la 
vista clara pugueu dir: “Nosaltres som 
qui hem netejat casa nostra, traient la 
merda i la mala olor, fent que les rieres 
baixin netes i les campanes toquin el to 
millor”.
Sigueu fi lls ben nats d’un poble, 
exemple i orgull d’aquesta terra, que 
quan els estrangers ens visitin amb veu 
alta puguin dir: “Aquí s’ha fet neteja 
sense fer córrer el bastó”.
I vosaltres sereu els jardiners que 
haureu sabut podar el jardí del poble, 
cuidant que no quedi brossa en cap 
racó, i si per sota mà us arriba l’arpa 
traïdora que us vol omplir el sarró, 
llavors sí, claveu-li bastonada, que arreu 
del món se senti el crit del gran traïdor, 
que amb la mà xafada vagi gemegant, 
dient: “a Espanya no s’hi pot anar a 
provocar que s’alci amb guerra ni el seu 
jovent es deixa manipular”. Després a 
darrere vostre en vindran d’altres que 
amb orgull diran: “Som fi lls d’un poble 
amb raça pura i ferma i sols l’himne 
de l’amor s’hi sent cantar”. Així que 
estimats amics m’acomiado. Les lletres 
les començo a veure borroses i la meva 
ment d’home vell una mica massa he fet 
treballar. Però content em sento, perquè 
sé que aquesta joventut sabrà vèncer el 
mal que la va roent, llançant-lo al fons 
de la claveguera i apartant els núvols 
perquè hi entri el sol més clar i lluent.

Carta a la joventut del llibre La vila del meu cor
Josep Vilaseca

Penya Barcelonista de Calaf i Comarca En
tita

ts

Presentació del nou llibre de Jordi 
Badia a Calaf

Ara Llibres publica aquest mes de 
febrer El Barça al descobert, de 
Jordi Badia, un llibre testimoni que 
explica interioritats de l’etapa actual. 
El text se centra en tres grans crisis: 
la dimissió de Rosell, el cas Echevarría 

i la renúncia de part de la junta arran 
de la moció de censura. La Penya ha 
organitzat la seva presentació a Calaf, 
que tindrà lloc el cap de setmana del 
14-15 de març, en funció dels horaris 
del partit del Barça. Per això la Penya 
ja informarà oportunament del dia 
i hora de la presentació d’aquest 
interessant llibre. No hi falteu!

El donatiu de la Penya a Esport 
Solidari arriba al Senegal

El donatiu de 2.340 € que la Penya 
va donar a la Fundació Esport Solidari 
Internacional, com a conseqüència dels 
recursos generats en l’organització del 
torneig de futbol 3x3 “Memorial Jordi 
Borràs” el passat mes de juliol de 
2008, aniran destinats al Col·lectiu 
de Dones contra la Immigració 

Clandestina de Senegal, després del 
conveni signat per Josep Maldonado 
amb la seva presidenta la Sra. Yayi 
Bayam Diouf, coneguda com a “Madre 
Coraje”. La tasca de Yayi Bayam és 
intentar escolaritzar els nens i nenes de 
Senegal amb difi cultats econòmiques i 
socials per tal que no hagin d’emigrar 
del seu país. Els diners del 3x3 de 
Calaf serviran per donar beques a 
aquests infants. 

Vols anar al Camp Nou el 7/8 de 
març?

Fins el 25 de febrer podeu apuntar-
vos a aquest desplaçament organitzat 
per la Penya. Si hi ha prou gent per 
fer un autocar, el preu total del viatge 
serà d’uns 60 € comptant l’autocar i 
l’entrada.

Col·la
b
ora

cions

Jordi Badia és membre actiu de la Penya.
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La pau és una part indissoluble de 
la nostra condició humana com a 
sentiment, com a idea; i com a pràctica 
ens ha acompanyat al llarg de tota la 
nostra existència com a Humanitat. En 
cada societat i cada època s’han dictat 
normes, valors propis, institucions, 
experiències... perquè la pau cada 
comunitat l’expressa de manera 
diferent i fi ns i tot cada cultura té 
una manera diferent de defi nició de la 
paraula pau. De la pau, tan desitjada, 
pràcticament se n’ha fet un concepte 
ben complex.
La pau és el resultat de les experiències 
de les comunitats culturals al llarg de 
la història i la seva capacitat d’escoltar 
les altres cultures. Els grecs, el 
judaisme, l’islamisme, el cristianisme, 
l’hinduisme, els indígenes... perquè la 
característica del món contemporani és 
la globalització, la pau no serà possible 
si no és global i universal.
Per a alguns, la història s’ha construït 
seguint la dèria de la violència; així ens 
expliquen el passat i la situació actual a 
través de diverses guerres i confl ictes 
que hi ha hagut al llarg del temps. 
Altres defensen que des dels orígens 
els éssers humans hem estat pensant 
i proposant accions a favor de la pau. 
Especialment aquests han proposat 
quatre principis bàsics per aconseguir la 
pau: desenvolupament, Drets Humans, 
democràcia i desarmament. 
Entendre la pau d’aquesta manera 
suposa superar el concepte de 
pau negativa (pau entesa com a 
absència de guerra i fi nalització de 
les hostilitats) i evolucionar cap 
al concepte de pau positiva que 
inclou, a més de no fer guerra, 
abolir la pobresa, la discriminació, 
les desigualtats, la impossibilitat de 
desenvolupar la capacitat humana 
individual o col·lectiva, la mala 

governació, la corrupció, les mancances 
democràtiques, el deteriorament del 
medi ambient, el respecte al Drets 
humans...
La pau vertadera és la suma de tres 
paus, la pau directa (regulació no 
violenta dels confl ictes), la pau cultural 
(l’existència de mínims indispensables 
de valors compartits), i la pau 
estructural (ens organitzem de manera 
que tinguem el mínim de violència i el 
màxim de justícia social).
Per tant és massa còmode posar-se 
al costat d’un bàndol o un altre quan 
hi ha confl ictes. Molt sovint no tenen 
tota la raó ni uns ni altres. Si es fa 
una anàlisi profunda de la situació de 
la confrontació veurem raons per uns i 
per altres, i en el fons s’està pagant la 
situació de misèria, manca de respectes 
pels drets de la persones, la manca de 
democràcia i del fet de patir el negoci 
(màfi a) d’armes.
Per últim diguem, amb paraules de 
Ghandi: “No hi ha camí cap a la pau, la 
pau és camí”. La pau és procés gradual 
i permanent que fa la societat de dia en 
dia i que es va instaurant a poc a poc el 
que en dominem justícia.

Mirant el passat
S’han anat fent les activitats previstes 
amb els joves de catequesi juvenil 
(Confi rmació): Anada a Barcelona amb 
llocs d’acolliment per a drogoaddictes, 
acolliment per a marginats. S’han fet 
cantades de Nadales a l’Asil d’Igualada, 
al centre de dia de Calaf i a les 
Germanetes dels pobres de Manresa. 
També la recollida d’ampolles de cava; 
la recaptació serà per als projectes de 
solidaritat amb el tercer món. Per últim 
es fa recollida d’aliments, també per a 
centres més necessitats i per a Càritas.  
La visita Pastoral del bisbe de Vic es 
va fent amb normalitat. Ja s’ha visitat 

Pujalt, Mirambell, Dusfort, Segur, Puig 
del Ram, Enfesta, Guàrdia Pilosa, 
Calonge, St. Pere de l’Arç, Aleny, St. 
Miquel de Castellar i Aguilar. En aquesta 
visita, a més de conèixer els llocs, ja 
que és la primera vegada que el bisbe 
Romà fa la visita pastoral, també 
comparteix una xerrada espontània 
amb la gent després de la celebració de 
la missa, ha visitat alguns malalts i ha 
atès algunes visites programades.

De cara el futur
Dins la visita pastoral del bisbe 
Romà, a fi nals de març farà la visita 
i confi rmacions a Conill, Sant Martí 
Sesgueioles i Calaf.
A la tarda del dia 29 de març està 
programada l’assemblea de totes les 
parròquies de l’Alta Segarra. Es farà 
a Pereres. Començarem amb un dinar 
i seguidament l’assemblea on cada 
parròquia explicarà la seva situació i 
els seus projectes. Hi haurà un tema 
en comú on esperem que el bisbe 
ens doni una empenta: Com crear 
una agrupació de parròquies i amb la 
mateixa corresponsabilitat.
S’està gestionant un projecte a 
Càritas per a una distribució d’aliments 
a qui més ho necessiti. 

Des de la Parròquia
Mn. Joan Sanglas

És possible un món en pau?

En
ti
ta

ts

Divendres 27

VECIANA
Conferència “Hàbits 
alimentaris al segle XXI, un 
repte?”
A les 18.00 h a l’Ajuntament 
de Veciana

Diumenge 8

VECIANA
Sortida al teatre per anar a 
veure “El joc dels idiotes” al 
Teatre Condal (Barcelona).

Diumenge 15

VECIANA
Inici assajos de caramelles.
A les 18.00 h

Diumenge 22

ELS PRATS DE REI
Calçotada popular.

Diumenge 12

SANT PERE SALLAVINERA
Cantada i ballada de 
caramelles’09 pels diferents 
nuclis del municipi: A les 9.00 
h a l’església de Boixadors, a 
les 10.00 h a la Fortesa, a les 
11.15 h a la Llavinera, a les 
12.30 h al Barri de la Querosa 
(St. Pere). A les 14.00 h, 
després de missa, última 
cantada i ballada.

ELS PRATS DE REI
Cantada i ballada de 
caramelles, pels carrers i 

places de la vila. Des de les 
10.00 h i fi ns les 14.00 h.
Organitza: ACRS

Dilluns 13

SANT PERE SALLAVINERA
Trobada de mones (mones 
casolanes de St. Pere 
Sallavinera). Assortit de 
mones de Pasqua a l’entorn 
rural i menjada de mones.
A les 18.00 h
Organitza: Comissió de Festes 
de Sant Pere Sallavinera 

FEBRER
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Un mes de desembre fructífer per al CB 
CALAF, ja que el 6 de desembre entraven 
en joc, al Pavelló Municipal de Balaguer, 
les Seleccions comarcals infantils tant 
a nivell masculí com a nivell femení. 
La Federació va repartir la demarcació 
territorial en quatre zones: Lleida nord, 
Lleida sud, Lleida est i Lleida oest. 
Els corresponents seleccionadors van 
treballar conjuntament amb els clubs 
de cada demarcació per reunir els seus 
millors jugadors i jugadores que, en 
una matinal, molt concorreguda, van 
disputar el torneig  que ajuntava  els 
100 millors jugadors/es de la Territorial. 
La nostra entitat va tenir una aportació 
destacada en cada categoria : Noèlia 
Rial, Anaïs Solà, Laura Busquet i el 
seleccionador Miquel Puigpinós en 
l’apartat femení, i Guillem Reus, Joan 
Grau i Josep Vilardell en l’apartat 
masculí.
D’altra banda, una vegada acabada 
la primera fase dels Campionats 
Territorials Infantils i Cadets, les 
categories Júnior i Sènior femenines 
i masculines continuaven la seva lliga 
regular, es posava en marxa la Copa 
Federació que havia de proclamar els 
primers guanyadors territorials de 
nivell “A”. Els quarts de fi nal es van 
disputar el cap de setmana del 13/
14 de desembre amb eliminatòries 
d’anada i tornada. Els equips Infantil i 
Cadet femení no van tenir cap difi cultat 
per imposar-se clarament als seus 
respectius adversaris:

Cadet femení:  
C. B. BALAGUER  20 - C. B. CALAF  70
C. B. CALAF 69 -  C. B. BALAGUER  18
Un CB Calaf molt superior sentencià 
sense difi cultat els quarts de fi nal davant 
d’un CB Balaguer molt voluntariós però 
molt allunyat de la qualitat tècnica 
de les calafi nes que van aconseguir 

la màxima diferència que permet el 
reglament en ambdós partits.

Infantil femení:
C. B. TREMP 23   -  C. B. CALAF  53
El partit de tornada ja no es va disputar 
per les inclemències meteorològiques 
i donada la diferència aconseguida en 
l’encontre d’anada.

Infantil masculí no va tenir sort en els 
encreuaments i li va tocar l’equip més 
fort de la competició i futur campió. 
C. B. CALAF 42 – AVANM. LLEIDA  92
AVANM. LLEIDA  85  -  C. B. CALAF  35

El dia 20 de desembre al matí es 
disputaven les semifi nals. L’equip 
Cadet femení al poliesportiu municipal 
de Bellpuig i l’equip Infantil femení al 
poliesportiu municipal de Ponts.

A Bellpuig: 
C. B. CALAF 43 - MAR. MONT. “B”  26
Un partit molt estrany on la superioritat 
calafi na es va fer palesa en el primer, 
segon i quart període, i un tercer 
període marcat pel desencert calafí 
cosa que va permetre revifar a les 
lleidatanes. Malgrat tot a la FINAL.
Pel CB Calaf jugaren: Marta Gala (3), 
Laura Soria (2), Raquel Busquet (13), 
Laura Fernández (13), Maria Vila (2)  
-cinc inicial- Xènia Oller (4), Laura 
Sugrañes (4), Helena Sarret, Carla 
Martí (2).  

A Ponts:
RIVER ANDORRA 56 - C. B. CALAF 31
Semifi nal molt difícil ja que l’Andorra 
és el millor equip del campionat. 
Les calafi nes van plantar cara en tot 
moment i els parcials del primer, segon i 
quart períodes van ser ajustats, però en 
el tercer període l’Andorra va fer valer 
la seva millor banqueta i va aconseguir 

la diferència que necessitava per 
guanyar. Mala sort, doncs, però bones 
perspectives de futur.
Pel C. B. CALAF  van jugar :
Noèlia Rial (14), Miriam Solé, Anna 
Pintó, Anna Forn, Anaïs Solà (1), 
Queralt Vila (15), Anna Viles, Laura 
Busquet, Marta Gangonells, Diana 
Duocastella (1).
  
Així doncs, eliminat l’infantil femení, 
totes les esperances es concentraven en 
el Cadet femení que a la tarda jugaria 
la fi nal contra el Sedis Fustes Grau, un 
rival a priori molt difícil per la pressió i 
intensitat de joc que acostumen a oferir 
les seves jugadores.

Final Cadet Femení Copa Federació
C. B. CALAF 55 - S. FUSTES GRAU 39
Final molt disputada per ambdós 
equips, que no van decebre les 
expectatives que havien creat. Les 
calafi nes amb una sortida en tromba 
van aconseguir els primers avantatges 
clars en el marcador, però les de l’Alt 
Urgell amb la seva arma preferida: la 
pressió defensiva, van posar en força  
problemes a les anoienques durant el 
segon i tercer períodes, malgrat tot 
la intensitat defensiva i la tàctica de 
desgast emprades per les calafi nes 
al llarg de tot el partit van permetre 
aconseguir un parcial de 17 a 6 en 
el darrer període que sentenciava 
defi nitivament la fi nal i el títol volava 
cap a Calaf. 
Pel C. B. CALAF: Marta Gala (6),  Laura 
Soria (4),  Raquel Busquet (8),  Laura 
Fernández (20),  Maria Vila (4) - cinc 
inicial - Xènia Oller (8), Laura Sugrañes 
(5), Helena Sarret, Carla Martí, Noèlia 
Rial, Queralt Vila.

Ara un any més  i van… (hem perdut 
el compte), la nostra entitat passejarà 
amb orgull el nom de Calaf per tota la 
geografi a catalana i, malgrat aconseguir 
títols cada temporada, el nostre esforç 
sembla passar desapercebut i no tenir 
el reconeixement que ens pertoca. 
Igualment algunes vegades trobem a 
faltar la manca de sensibilitat que el 
nostre treball ben fet necessita; això, 
però, ens encoratja a seguir treballant 
amb dedicació i humilitat sense defallir 
en els moments difícils.
Esperem també que aquest títol no 
sigui l’últim ja que el Júnior femení 
ocupa el primer lloc de la classifi cació i 
té molt ben encarada la “fi nal a 4” que, 
de continuar així, es disputaria a Calaf. 
Igualment el Sènior femení ocupa la 
segona posició i gairebé també té assolit 
un lloc en la “fi nal a 4” corresponent.

Club Bàsquet Calaf: primer títol de la temporada!
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Josep Mases Raurich

Amic Campanar, escolta això: No sé que tens Campanar, 
de nostra vila estimada, que al trobar-me un xic enllà, 
i no et copsa la mirada... Recordes aquests bonics versos? 
I amb quin amor te’ls va escriure i dedicar Mn. Pius Forn? I és 
clar que sí que te’n recordes! Tu el coneixies molt bé, era un 
home tot bondat i poesia. Ell, t’estimava com estimava totes 
les coses de la vila, i va deixar gran quantitat de versos i 
caramelles relacionats amb el poble, amb la comarca i també 
amb la nostra patrona Santa Calamanda. Doncs mira, avui 
faré un petit comentari de Mn. Pius.
Per què he començat així el meu escrit ? Doncs perquè és 
curiós que fa només uns dies, en anar a buscar el pa, vàrem 
coincidir amb una bona amiga, la M. Àngels, i em digué: “Tinc 
a casa una poesia de Mn. Pius, segurament desconeguda 
per molta gent de Calaf, que té una petita història molt 

entranyable.” I va afegir 
que seria bonic explicar-
la mitjançant el butlletí 
d’informació l’Altiplà , i així podria arribar a totes les llars de 
la vila. I jo, 42 anys després de la seva mort, em permeto 
escriure aquestes quatre ratlles, i amb elles el nostre emotiu 
record.
Doncs bé, la petita història és que Mn. Pius, abans de 
morir, va escriure aquesta poesia perquè fi gurés en el seu 
recordatori, i malgrat l’interès de la família de complaure el 
seu desig, el dia de la seva mort, fou impossible trobar-la a 
l’hora oportuna. Més endavant, una vegada localitzada, els 
familiars van considerar un deure el donar a conèixer el seu 
últim poema amb aquestes sentides estrofes de comiat a la 
vila que ell va estimar tant. I que diuen així:

Record d’un home molt estimat

El meu darrer cant

Calafi ns, ha arribat l’hora
d’haver-me de despedir; 
avui la campana plora 
bons amics, pregueu per mi.
                               
Oblit i perdó demano
si un mal exemple m’heu vist.
Record, però, recomano  
si quelcom bo he fet pel Crist      
                            
Deixo Calaf amb recança;
massa arrels ací he posat,
però em dóna confi ança     
de Jesús la pietat.                      
                                            
Adéu gaia primavera,   
rosers fl orits, cants d’ocells,            
Pasqua Florida encisera
festa lloable dels vells.

Adéu dolces harmonies
del bon Cor parroquial,
que el temple en solemnes dies
omple de goig celestial.

Si tantes mils meravelles
posà al mon el creador,  
al cel de més grans i belles          
ens reserva el diví amor.                

Parents i amics l’avançada
han pres ja l’eternitat;
quina sort si l’abraçada
puc dar-los ben aviat.
                               
Bons amics l’ajuda vostra                  
necessito en aquest instant;
si em reseu un parenostre
serà per mi el millor cant.

 

 

Dates biogràfi ques 
                                  
         
Nasqué als Prats del 
Rei el 8 de setembre 
de 1880. Rebé el 
Baptisme l’endemà, 9 
de setembre. El dia 16 
de maig de 1881 rebé 
la confi rmació del Bisbe 
Colomer. El Bisbe Torres i 
Bages l’ordenà sacerdot en les Témpores de 
Sant Mateu el any 1905. Dos anys després, 
el 1907, arribà a Calaf, on va  exercir el seu 
ministeri llevat dels darrers mesos en què li 
ho impedí la malaltia, fi ns a la data del seu 
traspàs, que fou el dia 21 de juliol de 1966.

P.D Agraeixo a l’amic Ramon les dates i la biogra-
fi a per poder, amb aquest escrit, rendir un petit 
homenatge a un home que fou músic, poeta i, per 
damunt de tot, sacerdot de Calaf durant 60 anys. 
Tota una vida. També moltes gràcies a la M. Àn-
gels per proporcionar-me la poesia.Calaf juliol de 2008

Aquest mes de febrer s’han iniciat les activitats extraescolars 
que els joves han sol·licitat; el fet d’organitzar-ho a la carta 
segons les demandes dels estudiants n’ha fet endarrerir 
l’inici. Les més sol·licitades han estat cuina i alemany. 
Esperem que això sigui només l’inici d’una tradició d’activitats 
extraescolars gairebé desapareguda a l’Institut, però que 
seria bo recuperar, ja que fer activitats de lleure amb amics 
és ben segur més educatiu que passar hores davant la 
pantalla de la TV o l’ordinador. D’altra banda molts estudis 
han confi rmat que els alumnes amb bon rendiment escolar 
són els mateixos que a més practiquen altres activitats 
extraescolars, ja que molt temps de lleure no equival 
forçosament a més hores d’estudi. Sovint els alumnes que 
fan activitats de lleure aprenen a organitzar-se el temps, 
aprenentatge molt rellevant pel seu futur. 
Així doncs, volem animar els alumnes que no fan cap activitat 
perquè facin arribar a l’AMPA —mitjançant la bústia o e-
mail— quins interessos tenen i què els agradaria fer; només 
que hi hagi un grup mínim de 8/10 persones intentarem 
organitzar-ho. 

AMPA IES Alexandre de Riquer

Activitats:
Tennis taula: dimecres 15-16 h (Unió Calafi na)
Alemany: dimecres 15-16.30 h (IES)
Cuina: dimecres 16-18 h (IES)
Teatre: divendres 14.45-15.45 h (IES)

En
tita

ts

Inici de les activitats extraescolars
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A L’Altiplà de Calaf, núm. 17, vaig escriure un llarg article a propòsit de Ramon Xaudaró. Gràcies al 
fet que aquest butlletí d’informació municipal està penjat a internet, al cap de poc rebia la trucada 
d’un professor de la Universitat de Castella-La Manxa (ETSE de Camins, Canals i Ports), Francisco 
Javier Rodríguez Lázaro, sol·licitant-me més informació sobre Cels Xaudaró ja que estava preparant 
l’edició facsímil d’un projecte de pantà i adequació de rec per a Ciudad Real, signada pel fi ll de 
Ramon Xaudaró el 1899. Li vaig passar un parell de números de telèfon de familiars vius de Xaudaró 
que l’actual arxiver calafí, Jaume Vila, m’havia proporcionat. Més endavant, el professor Rodríguez 
Lázaro em trametia l’article que havia escrit fruit de les seves recerques1. Les dades d’aquest article 
de 12 pàgines són importants a l’hora de confegir una primera aproximació biogràfi ca de Cels 
Xaudaró i, al costat d’un estudi recent de la professora de la Universitat de Girona, Anna M. García, 
sobre Ramon Xaudaró2, m’han permès de sintetitzar-ne aquestes notes que poden ser útils per a 
molta gent. 

El 25 de març del 1826, Ramon 
Xaudaró i Fàbregas, calafí, republicà 
avant la lettre, conspirador, aventurer, 
revolucionari radical i hisendat, es 
casà a Barcelona (tenia 24 anys i era 
rodanxó, de tracte exquisit i miop) amb 
Teresa Rovira d’Eroles, matrimoni del 
qual nasqueren sis o set fi lls: el 1846 
només en sobrevivien quatre, dos 
nois i dues noies (Enric, Cels, Júlia i 
Maria Rosa). Els dos nois naixerien a 
l’exili francès causat per la repressió 
absolutista de Ferran VII: Enric, el 
20 de febrer de 1827, i Cels, el maig 
de 1832: el segon, segurament al 
dipòsit de refugiats de Llemotges (les 
autoritats franceses no volien que els 
revolucionaris espanyols estiguessin 
massa a prop de la frontera). És en 
aquesta localitat francesa i el mateix 
any del naixement de Cels Xaudaró i 
Rovira que el seu pare escriuria la seva 
obra Bases d’una constitució política 
o principis fonamentals d’un sistema 
republicà. 
Tots els indicis fan suposar que la 

muller, Teresa Rovira, era tan activa 
com el seu marit i el seu nom hauria 
de fi gurar al costat de la resta de 
conspiradors revolucionaris en el que es 
coneix com a dècada ominosa (1823-
1833). La professora García Rovira 
opina que “Teresa Rovira, en efecto, no 
responde en absoluto al prototipo de 
ángel del hogar ni de mujer desvalida, 
tan caro a todo el espectro político 
liberal. En su testamento, su marido le 
confi ere la potestad de repartir según 
su criterio la herencia entre sus hijos, 
en función de cómo se hayan portado 
con ella, y especifi cando que no podrán 
pedirle cuentas de su decisión. ¿Es muy 
arriesgado deducir de ello que, por lo 
que respecta a su mujer, Xaudaró no 
debía compartir el machismo dominante 
entre los liberales?”3

Ja vam explicar amb detall4 que el 
pare, Ramon Xaudaró, va ser afusellat 
injustament el 10 de maig del 1837, als 
35 anys. És obvi, doncs, que la família 
va quedar en una situació econòmica 
precària5. Per aquesta raó, la vídua va 

sol·licitar l’ingrés a l’exèrcit del seu fi ll 
gran, Enric, el qual hi va ser admès el 
febrer del 1843. També va demanar 
ajuda al Partit Liberal i fi ns va escriure 
a la reina regent Maria Cristina (14 de 
maig del 1846) perquè se li atorgués 
una dotació econòmica que li permetès 
de sostenir la família. Deduïm, pel que 
veurem tot seguit, que la mare educà 
els fi lls en un entorn de respecte a la 
memòria del pare i als seus ideals.
El maig de 1852, als 20 anys, Cels 
Xaudaró, “natural de Barcelona”, va 
sol·licitar d’examinar-se a la Real 
Academia de Nobles Artes de Madrid6 
per tal d’obtenir el títol de Director de 
Camins veïnals i Canals de rec, i en 
va aconseguir la qualifi cació de “bo” 
en totes les proves. Hem d’assenyalar 
que en aquell temps, paradoxalment, 
aquesta titulació s’obtenia a les 
Acadèmies de Belles Arts i no pas a 
les Escoles d’Enginyers de Camins. Per 
això es pot afi rmar que Cels Xaudaró 
no va ser mai enginyer, tal com havíem 
cregut fi ns ara, sinó Director de Camins 
veïnals (una titulació similar a la de 
mestre d’obres o a la d’agrimensor: més 
endavant (Reial Decret de 18 de gener 
de 1855) se suprimirien els anteriors 
títols per establir el d’aparellador). Per 
aquest motiu, els Directors de Camins 
veïnals titulats entre 1849 i 1857 es van 
veure obligats, sovint, a reinventar la 
seva professió, i a cops es presentaven 
com a “enginyers”, sense ser-ho.
Després de titular-se, Cels Xaudaró 
s’incorporà a la plantilla de la Companyia 
del Ferrocarril de Saragossa a Barcelona 
i hi treballà en la construcció de la línia 
en qualitat de cap de secció, cap de 
divisió i enginyer cap. Les obres de la 
línia s’iniciaren en el tram de Montcada 
a Sabadell el 1853: sí que, per tant, 
podem agrair a Cels Xaudaró que el 
tren passés per Calaf el 30 de maig de 
1861, ja que ell n’era un professional 
amb anys de servei dins la Companyia.
El 1856 Enric Xaudaró abandona l’exèrcit 
“a fi  de no servir governs reaccionaris”; 
obté, també, el títol de Director 

Dibuix de Jordi Solà (1995). Gentilesa de la família Huguet.
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de Camins veïnals i l’any següent 
s’incorpora a la mateixa Companyia 
del Ferrocaril en què treballava el 
seu germà. El mateix 1856 el Govern 
decideix rehabilitar la memòria de 
Ramon Xaudaró i concedeix a la seva 
vídua, Teresa Rovira, una pensió de 
3000 rals anuals, i a Júlia i Maria Rosa 
sengles pensions de 2500 rals anuals. 
El febrer de 1861 ambdós germans 
Xaudaró són autoritzats a realitzar les 
obres de dessecació i sanejament dels 
terrenys inundats per la llacuna de 
Sariñena, a Osca. També participaren 
en la gestió de la Revista de Directores 
de Caminos vecinales (1863), i Cels 
col·laborà en la preparació de les 
Breves consideraciones económico-
administrativas sobre la Ley de Caminos 
vecinales, y proyecto de organización de 
las Direcciones de Obras provinciales, 
que l’Enric va publicar el 1864. 
Afegim que Enric Xaudaró fou nomenat 
sotsdirector segon de Camins veïnals 
de la Diputació Provincial de Barcelona 
el juny de 1863: per motius poc clars, 
se li obrí expedient i en fou destituït 
durant els primers mesos de 1864. 
Abans de la destitució, sol·licità ser 
destinat “en calidad de facultativo 
de obras públicas a cualquiera de las 
provincias de Ultramar”. Se li concedí 
i Enric Xaudaró es traslladà a les 
Filipines aquell mateix any: va ser a 
Vigan (Filipines) on naixeria el seu 
fi ll, Joaquim Xaudaró i Echauz (1872-
1933), que esdevindria un important 
il·lustrador i humorista gràfi c, tant 
a Barcelona –on signava sovint amb 
l’anagrama O’Radvax-, com a Madrid 
on s’instal·là defi nitivament. Després 
de la mort del pare (1887), el Joaquim 
fou acollit pel seu tiet, Cels Xaudaró.
No sabem gran cosa de la trajectòria 
de Cels Xaudaró des del 1862 –quan 
fi nalitzaren les obres del ferrocarril de 
Saragossa a Barcelona- fi ns als primers 
mesos del 1868 (Sexenni Democràtic).
El setembre de 1868 quedà vacant el 
càrrec de Director Cap de Carreteres 

provincials i Camins veïnals de la 
Diputació de Barcelona i Cels Xaudaró 
en fou elegit director el gener de 1869: 
hi renuncià, bruscament, però, l’agost 
de 1870 després de ser greument 
amonestat per presumptes injúries a 
alguns diputats. L’any 1868 els dos 
germans Xaudaró publicaren en castellà 
el projecte de Constitució7 que el seu 
pare havia escrit en francès el 1832, 
amb l’intent de reivindicar la fi gura i 
l’obra d’un home a qui consideraven 
“ardiente partidario de la razón, había 
de sucumbir á la arbitrariedad; lleno 
de fe, defensor de la Justicia, había de 
caer por la traición bajo el imperio de la 
fuerza; apóstol, en fi n, de la República, 
no había de tardar en ser víctima del 
despotismo y de la tiranía.” A fi nals 
del 1868, després de ser inclòs, sense 
el seu consentiment, en un manifest 
de “demòcrates republicans” que 
acceptaven “la monarquia en tots els 
seus aspectes essencials”, Cels Xaudaró 
es desmarcà del document i es declarà 
partidari conseqüent de la “República 
federal”.
L’any 1871, l’industrial vilanoví 
Francesc Gumà i Ferran, després de 
tornar de Cuba, contractà Cels Xaudaró 
per elaborar un projecte de ferrocarril 
de via estreta entre Barcelona i 
Vilanova i la Geltrú per la costa. El 
18758 elaborà el projecte d’una línia 
fèrria de Riudellots de la Selva a 
Palafrugell per Llagostera, Sant Feliu de 
Guíxols i Palamós. El 1878, Gumà crea 
la Companyia del Ferrocarril de Valls a 
Vilanova i Barcelona i Cels Xaudaró hi 
treballà com a enginyer director: també 
realitzà, entre d’altres, el projecte de 
l’estació de Vilanova i la Geltrú.
El 1884, per encàrrec de la Diputació 
Provincial de Barcelona, Xaudaró 
elaborà els projectes de sanejament 
i dessecació dels terrenys compresos 
entre la muntanya de Montjuïc i el riu 
Llobregat.  Durant la primera meitat de 
la dècada dels noranta, Cels Xaudaró 
intenta el projecte d’un ferrocarril de 

via estreta de Barcelona a Les Esglésies, 
amb un ramal de Basella a Puigcerdà, a 
fi  de rendabilitzar l’explotació de les 
conques carboníferes de Benés, Isona 
i Pla de Sant Tirs: d’aquí naixerà la 
seva obra Ferrocarriles carboníferos 
de Cataluña (1891-92). La manca de 
capital sufi cient, però, va fer que la 
idea no passés de la fase de projecte.
El 1899 realitza el Proyecto de pantano 
y riegos del Bullaque (Ciudad Real), 
i el 1905, a petició del seu amic, 
economista i polític, José Zulueta, 
elabora un projecte per a la construcció 
d’un pantà al riu Foix: aquest projecte, 
però, no va ser l’elegit.

Home de vasta intel·ligència i activitat, 
a més de posseir “una modestia sin par 
y trato afable que le captó generales 
simpatías” (Diario de Villanueva y 
Geltrú, 17 de gener de 1907), Cels 
Xaudaró va morir a Barcelona el gener 
de 1907, als 75 anys d’edat: l’esquela 
que publicà La Vanguardia (16 de 
gener) no menciona cap fi ll, només la 
seva muller, Assumpció Jaumar Andreu. 
Valguin, doncs, aquestes ratlles, com 
a humil homenatge a Cels Xaudaró, 
l’home que, per amor i en memòria 
del poble on havia nascut el seu pare, 
portà el tren a Calaf.

1 Francisco Javier Rodríguez Lázaro y José María Coronado Tordesillas, Semblanza de Celso Xaudaró y Rovira, 1832-1907 (e-mail del 
29 de març del 2008).
2 Anna M. García Rovira, Ramón Xaudaró, el “Marat barcelonés”, dins Liberales eminentes, Manuel Pérez Ledesma e Isabel Burdiel (eds); 
Marcial Pons, Ediciones de Historia, S.A. (Madrid, 2008), pàgs. 125-155.
3 Anna M. García, op. cit. nota 2, pàg. 130.
4 Josep Maria Solà, Ramon Xaudaró, el primer republicà calafí dins L’Altiplà de Calaf, núm. 17 (maig 2007), pàgs. 21-23.
5 Ens en dóna raó un article publicat, sense fi rmar, a El Constitucional (19 de maig del 1841) on l’autor diu haver assistit a les misses de 
perdó que el dia 14 se celebraren en sufragi de l’ànima de Ramon Xaudaró a la parroquial de Sant Jaume, i afi rma que “aquel infeliz dejó 
con su muerte una família numerosa, que dependía de su inteligencia y laboriosidad. Una esposa en la fl or de su edad y encinta; cinco 
hijos menores; la madre en edad avanzada, y la de su consorte, y una hermana política [...] ¡De cuantos horrores son responsables los 
que barbaramente inmolaron a Xaudaró!” El mateix diari va demanar ajuda per a la vídua de Xaudaró alguns mesos més tard.
6 L’expedient de l’examen de Cels Xaudaró es pot consultar a l’Arxiu de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), 
fons general, lligall 2-20-1.
7 Bases de una Constitución política ó principios fundamentales de un sistema republicano. Escrita en 1832 por D. Ramon Xaudaró y 
Fábregas, Barcelona, Ramírez y Compañía, 1868. Amb una “Advertencia” preliminar d’Enric i Cels Xaudaró.
8 Podem afi rmar, doncs, que la dècada dels setanta suposaria per a Cels Xaudaró la seva defi nitiva consolidació professional.

Fotografi a del tren a Calaf (1913). Fons fotogràfi c 

Salvany de la  Biblioteca de Catalunya.
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Ara va de fonts!Ara va de fonts!

La Font de Moriscó serà avui la nostra 
font. Es tracta d’una de les més 
visitades de l’Alta Anoia. És un doll 
d’aigua a peu del torrent anomenat 
de Sant Pere, a poca distància del 
nucli dels Prats de Rei. La seva aigua 
vessa a aquest torrent i s’afegeix a les 
acabades de néixer sota mateix de la 
Fortesa i que seguiran el seu curs cap 
al sud per formar part del riu Anoia.
Al llarg dels temps ha estat visitada 
molt sovintejada per part de tota la 
rodalia, especialment pels habitants 
de Prats, que li tenen una consideració 
especial. Cal tenir en compte que 
malgrat la seva aparent superfi cialitat, 
ha estat sempre molt apreciada per al 
seu consum Aquesta secció no valora  
la seva potabilitat actual, com tampoc 
ho ha fet amb cap altra de les fonts 
descrites anteriorment, per la qual 
cosa recomanem informació prèvia 
del seu estat si se’n vol consumir.
Pel que fa al seu nom, l’etimologia 
fa pensar en algun tipus de relació 
amb els moriscos, habitants d’origen 
musulmà residents a la Corona 

d’Aragó, obligats a convertir-se al 
cristianisme i fi nalment expulsats cap 
al 1600.   
A dia d’avui tothom coneix l’indret 
com a Font de Moriscó, en valora les 
seves aigües, i passeja tranquil·lament 
pel camí asfaltat que hi passa a pocs 
metres. A dreta i esquerra de la font 
s’estenen els plans del mateix nom, 
autèntic graner de la zona.

Proposem, com sempre, accedir-hi 
caminant. No ho farem pel camí més 
directe ni per carretera. Sortirem de 
Calaf pel polígon industrial, passarem 
per Solanelles ja en terme de Prats, 
visitarem “les cares de Solanelles” i 
farem un zig-zag pels plans de Moriscó 
fi ns a la font. La tornada es pot fer pel 
mateix lloc o per qualsevol altre de les 
opcions. 
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0 h 0 m                0 km
Comencem l’excursió a la Plaça Nova 
(de rètol Barcelona’92).
Sortim de la plaça per l’entrada on 
passen els cotxes. Donem al carrer 
Isidre Vilaró, tombem cap a l’esquerra 
i, immediatament, agafem el carrer de 
la dreta (carrer Mestre Giralt i Camí Vell 
de Manresa). Seguim per aquest carrer 
amunt fi ns arribar al barri de la Pineda, 
que el travessarem fi ns al fi nal. 

0 h 10 m               1’360 km
Som a la porta del camp de futbol. 
Davant nostre la carretera que va a 
la Fortesa: la creuem i seguim recte 
per l’altre costat, la tanca del camp 
de futbol ens queda a l’esquerra. 50 
metres més endavant, just davant la 
portella petita del camp, trenquem a la 
dreta per anar a buscar la carretera de 
Manresa. 

0 h 15 m               1’620 km
Som a la carretera de Manresa. La 
travessem, i agafem la pista de l’altre 
costat que va cap a Solanelles i els 
Prats de Rei. Anem primer pel costat 
del polígon industrial i després seguim 
recte sempre per la pista principal. 
No ens desviarem mai fi ns arribar a 
Solanelles.

0 h 20 m          2’100 km
A la nostra esquerra s’obre la pista que 
porta a La Venta. La ignorem i seguim 
pel camí per on veníem Durant un 

quilòmetre, descartem trencalls fi ns 
passar un pont per sobre de la via 
del tren i arribar a les quatre cases de 
Solanelles.
0 h 34 m               3’400 km
Hem arribat a Solanelles. Ens hem de 
desviar. Al mig del poble trobem una 
pista a l’esquerra que passa entre les 
cases. És la que hem d’agafar. Quan 
s’acaben les cases, la pista continua 
recte, en lleugera baixada. Ignorem 
tots els camins que surten de la pista 
principal.

0 h 43 m               4’100 km
El camí fa una lleugera corba a la dreta. 

A la nostra esquerra, un cingle on hi ha, 
esculpides a la roca, les enigmàtiques 
“cares de Solanelles”. 

Es tracta de gravats fets a les roques 
que hi ha a peu de camí. En una aresta 
hi ha una cara, actualment protegida 
per una planxa, i a l’altre cantó diversos 
símbols de signifi cat desconegut. No 
se’n sap ni motiu ni autor, però se 
suposa que no són massa antigues.
A sobre de la roca desenganxada 
del cingle que queda davant de les 
cares, hi ha una tomba antropomorfa. 
Tanmateix, damunt de tot del turó hi 
ha una barraca interessant, de planta 

La Font de Moriscó

Entorn de la Font de Moriscó.
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La comunitat senegalesa resident a Calaf va organitzar el 
passat 14 de febrer una gran festa, amb motiu de la cele-
bració anual del Magal de Touba. Es tracta d’una festa emi-
nentment religiosa però també social, en què els senegalesos 
residents a Calaf van convidar a compatriotes que viuen a 
Cervera, Guissona, Igualada o Manresa. La festa es va ce-
lebrar a la sala de fusta del Casal de Calaf i va començar de 
bon matí, amb la decoració de la sala i les diverses oracions. 

Al migdia va tenir lloc un multitudinari dinar amb plats típics 
senegalesos, com l’arròs amb verdures i pollastre i el iogurt 
artesà. La festa va continuar tota la tarda i fi ns a la nit, amb 
diversos parlaments, música i tertúlia. Els senegalesos van 
convidar l’alcaldessa, Maria Antònia Trullàs, així com els re-
gidors, a participar de la festa. L’alcaldessa va pronunciar un 
discurs sobre la necessària integració de la població immigra-
da, apostant per la convivència i el respecte mutus. 

Els senegalesos de Calaf celebren el Magal de Touba

circular i parets, volta i teulada de 
pedra seca. S’hi arriba enfi lant-nos per 
sobre el cingle.

Seguim el recorregut camí avall fi ns a 
una cruïlla a escassos 50 metres. Allí 
agafem l’opció d’anar a l’esquerra.

0h 54 m                       4,700 km
El camí ens ha fet passar per sota la via 
i tot seguit trobem una cruïlla dreta/
esquerra. Seguim cap a la dreta.

1h 07 m               5,700 km
Caminem entre camps de conreu i 
fem un gir de 90 graus a la dreta per 
descartar l’opció de l’esquerra. Ben 
aviat un altre pont del tren que ara 
creuarem per sobre.

1h 10m              6,000 km
Som al pont de la via. Deixem el camí 
per on veníem i girem a la dreta per 
sobre el pont. Som al bell mig dels 
plans de Moriscó.

1h 37m               8,150 km
Cruïlla A la dreta, casa i coberts de 
palla; davant nostre un camí asfaltat. 
A la dreta, l’accés al poble de Prats. 
Seguim a l’esquerra en direcció 
contrària al poble fi ns a trobar un pont 
sobre la riera on pararem per visitar la 
font.

1h 46m                8,850 km
Hem arribat al pont sobre la riera de 
Sant Pere. Cal buscar un petit corriol 
a l’esquerra, de la carretera, caminar 
20 metres a peu de camp de conreu i 

buscar la font en el marge baix de la 
riera. L’alçada dels arbres que hi ha al 
costat del doll ens indica l’existència 
de la font. Recordar que per accedir-hi 
cal respectar la propietat privada que 
representa el camp de conreu veí.

El camí de tornada es pot fer accedint 
primer al poble de Prats, per dirigir-nos 
més tard cap al cementiri i arribar altre 
cop a Solanelles i Calaf per un itinerari 
més directe i curt.

Fi de la sortida.
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La Font de Moriscó.

La festa senegalesa va durar tot el dia. Les famílies senegaleses amb l’alcaldessa i la regidora de Benestar.

Les cares de la zona de Solanelles.
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Eren pels volts de Nadal quan els 
habitants de Calaf varen rebre a 
domicili una estranya publicació.

En aquelles dates tan assenyalades no
vàrem creure oportú de sacrifi car el
nostre missatge de Nadal als calafi ns
i calafi nes per respondre al seu penós
c

El fet és que la revista  semblava
anunciar una pel·lícula del famós 
director de cinema Pedro Almodóvar. 
En fullejar-la, però, no vam poder 
evitar de tenir una gran decepció pels 
seus continguts que, més que un bon 
argument amb informació contrastada, 
emblaven trets d’un programa de la
remsa groga que pretén aconseguir
udiències sense tenir en compte la

veritat ni l’honorabilitat de les persones. 
A alguns dels calafi ns i calafi nes que 
la varen llegir, la desinformació que 
contenia no els va sorprendre gaire 
(més quan la revista incorporava les 
sigles PSC-PM-GIC), perquè ja és 
tristament conegut per tothom l’estil 
de fer “política” d’aquest grup de la 
oposició. Però els paral·lelismes amb 
aquest gènere no acaben aquí; de fet, 
en l’últim ple ordinari,  vàrem assistir 
en directe a la trista caiguda  d’un mite. 
Vàrem  veure amb tristor com aquell 
líder, gairebé llegendari, aquell home 
valent que no tenia por de res ni de ningú 
amagava el cap sota l’ala quan li vàrem 
preguntar per la seva  responsabilitat 
en la revista i per la veracitat del seu 
contingut i, amb evident nerviosisme, 
es va negar a respondre, una vegada 

rere l’altra, tot amenaçant d’abandonar 
el ple. Així doncs, com a les pel·lícules 
d’Almodóvar, l’heroi acaba resultant no 
ser-ho i prefereix no reconèixer el fi ll (la 
revista) abans d’haver pagar pensió...
No cal ser massa llest per saber 
els motius d’aquesta retirada que, 
sens dubte, no s’hauria produït si la 
informació hagués estat veraç. Una 
vegada més queda demostrat que 
en política, com en la majoria de 
coses a la vida, no tot s’hi val, i que 
no es pot anar difamant pel món de 
manera gratuïta. En aquest cas, la por 
de majors conseqüències els ha fet 
perdre prestigi; esperem pel seu bé 
que rectifi quin i que mirin d’apaivagar 
aquesta ràbia i la tàctica d’intoxicació, 
no sigui que al fi nal lamentin haver 
perdut l’honor.
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En Joan Vila ens va deixar el passat 
mes de Gener. En Joan era una persona 
que s’estimava molt els seu poble. Era 
un home respectat i compromès amb 
els seus ideals. Era un calafí de soca i 
arrel.
Va ser militant del Partit Popular de 
Catalunya, però era mes activista 
"calafí" que "popular". Defensava les 
seves idees i la seva adscripció política, 
però el que li agradava i vivia amb 
passió, eren els afers públics de Calaf, i 
naturalment, els dels seu Ajuntament.
Va ser Regidor del Ajuntament de Calaf 
en el mandat 1987-1991, fent oposició, 
i essent gairebé la única veu discordant 
contra la hegemonia ( 9 regidors de CiU 
i 2 del PP) del govern de CiU. 

Durant el període 1991-1995 en el qual 
vaig tenir l’honor de ser Alcalde, en 
Joan Vila tot i ser d’un partit adversari 
del nostre, va formar part de l’equip de 
govern. Com a regidor de Règim Intern, 
va impulsar decididament l’actualització 
i fi delitat dels comptes municipals, i 
alhora la primera auditoria que es feia a 
l’Ajuntament. Amb el regidor de Cultura, 
van ser els promotors dels Gegants de 
Calaf. Aquestes i altres responsabilitats, 
les va exercir sempre amb bon criteri, 
lleialtat, rigor i exigència.
En ambdós mandats va ser un bon 
regidor. Bon company i millor calafí. 
Com tots els servidors públics, va 
dedicar en aquells anys, bona part 
del seu temps, tota la seva il·lusió, i 

totes les seves capacitats, al servei del 
progrés del seu estimat poble: Calaf. 

Estic convençut que, des d’allà on siguis, 
seguiràs amb molt d’interès el que va 
passant al nostre poble. El teu record 
ens estimularà a seguir treballant per 
un futur millor.

Fins sempre, Joan!

Francesc Cribillers 
(Alcalde de Calaf  1991-1999)
Grup Municipal PSC-PM-GIC

Actualment, sentim que en la societat 
en general i en una part vital de la 
mateixa, els joves, i en les agrupacions 
d’aquests, s’estan perdent valors que 
abans eren molt útils per a la formació 
de les persones. Això ens ha de fer 
refl exionar i els hem de recolzar perquè 
sentin la satisfacció personal de saber-
se útils, treballant pels altres de forma 
no remunerada, sense ànim de lucre, 
recuperant aquest valor altruista entre 
d’altres, en implicar-se en el teixit 
social a través dels esdeveniments dels 
diferents àmbits. 
Tots plegats hem de recuperar els 
valors de voluntari/a, sigui jove, adult 

o jubilat, persona que estima i coneix 
el poble, el seu entorn, se sent solidari 
i es compromet desinteressadament i 
amb responsabilitat, oferint les seves 
capacitats, una part del seu temps al 
servei d’un grup o la col·lectivitat, en 
tasques socials, culturals o esportives.
Hem d’aconseguir que el ciutadà 
tingui més presència en les tasques 
de la societat, que se l’escolti i pugui 
participar, reunir-se, manifestar les 
seves inquietuds, i s’incorporin a  les 
associacions i organitzacions existents, 
per donar resposta a les necessitats que 
vagin sortint. Per tot això, seria molt 
constructiu crear una comissió paritària 

entre Ajuntament i entitats cíviques 
per opinar i valorar els projectes i 
actuacions que es realitzen al llarg 
de l’any, analitzar i fer balanç de com 
han anat, totes les festes i activitats 
programades,  treure conclusions i 
millorar-les en properes edicions.
Complementàriament s’hauria de 
crear una xarxa social de totes les 
entitats, propiciant una dinàmica de 
col·laboració i enriquiment mutu. Per 
fer participar activament la societat 
calafi na en tots els esdeveniments 
del poble com a promoció de la seva 
imatge, i l’expressió de la riquesa de les 
seves tradicions.

Recuperem valors

En record de Joan Vila

Talons llunyans
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Programació d’hivern al Casal de Calaf

Per tercer any consecutiu, el passat 
diumenge 18 de gener va tenir lloc 
a la veïna població de Prats uma 
nova jornada d’agermanament Prats 
de Rei–Occitània, en el transcurs de 
la qual l’alcalde de la vila, Francesc 
Duocastella, va comprometre una 
major participació de l’ajuntament en 
les properes edicions.
L’origen d’aquesta iniciativa arrenca 
de les aproximacions a la llengua 
occitana de l’actual rector de la vila, 
mossèn Carles Riera, que juntament 
amb mossèn Valentí Miserachs, 
declarat occitanès, i el Cercle 
d’Agermanament Catalano-Occità, 
formen el nucli central d’aquestes 
recentment celebrades jornades.
Igual que en anys anteriors, el dia 
va començar amb una missa en 
occità presidida per mossèn Valentí 

i acompanyada per cants en la 
mateixa llengua en els quals destacà 
la participació de Jacme Milhau. A 
l’homilia, també desenvolupada en 
occità, mossèn Miserachs recordà 
que aquesta llengua és co-ofi cial a 
Catalunya, i relacionà el missatge 
evangèlic del diumenge amb els llaços 
que uneixen les dues cultures i els dos 
pobles. Una de les pregàries que es 
llegiren des del faristol proclamava:

“ Volèm escampilhar la musica e las 
paraulas de nòstra fèsta

per tot lo vilatge e pel campèstre.
Que lo resson d’aquel acamp de gaug

entre Occitans e Catalans
tòrne balhar sa dignitat a la lenga 
nòstra e reviscòle la nòstra cultura 

comuna...”

A continuació hi hagué un dinar de 
germanor en què des de la taula 
presidencial es comentà el futur de les 
relacions entre els dos pobles amb un 
“...qui sap el futur?”

La tarda estigué reservada a un 
concert en el qual hi participaren els 
calafi ns que formen el cor de cambra 
“Trinvant” i el cantautor occità Patric, 
musicalment emparentat amb els grans 
noms de la cançó catalana. La seves 
cançons expliciten la proximitat de 
les dues llengües i tenen un contingut 
entre romàntic i reivindicatiu. Al fi nal 
del concert el públic es va afegir a 
cantar el Se Canta, prou coneguda 
aquí gràcies al grup El Pont d’Arcalís, 
l’Estaca i l’himne d’Occitània, totes 
tres en l’occità improvisat que exigia 
l’ocasió.
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Jornada d’agermanament Els Prats de Rei - Occitània

Bona resposta dels calafi ns
en la donació de sang

El Banc de Sang ha fet arribar el seu agraïment al poble 
de Calaf per la bona resposta obtinguda en la campanya 
d’acapte de sang del passat mes de gener. Durant tot 
el matí, van interessar-se per donar sang 61 persones: 
fi nalment, 57 van ser donants efectius i 4 persones no van 
poder donar-ne per algun motiu. D’aquestes 61 persones, 
4 s’hi interessaven per primera vegada mentre que les 
altres 57 ja havien donat sang en alguna o altra ocasió. 
Segons el Banc de Sang, la recollida a Calaf va ser tot 
un èxit, ja que es van doblar les donacions respecte les 
últimes campanyes. Properament s’informarà del dia i 
hora del pròxim acapte de sang.

La Generalitat prorroga el Pla d’Entorn
de Calaf per a tres anys més

El Departament d’Educació ha prorrogat les línies de 
subvencions per als plans educatius d’entorn, de manera 
que el municipi de Calaf es podrà benefi ciar d’aquesta 
iniciativa almenys fi ns el curs 2011-2012. El Pla d’Entorn 
treballa per aconseguir l’educació integral de l’alumnat i 
promou la cohesió social a través de diverses activitats. 
Actualment es desenvolupen dins del Pla Educatiu 
d’Entorn de Calaf la ludoteca, els patis oberts, l’estudi 
assistit, el taller de pares i mares i tallers per a famílies, 
a més de moltes altres activitats puntuals que es porten a 
terme durant el curs. Cal recordar que Calaf és el municipi 
més petit que diposa de Pla Educatiu d’Entorn.

El Casal de Calaf va presentar fa uns dies una completa 
programació d’hivern, que inclou activitats de tota mena i 
per a totes les edats. El passat 14 de febrer va celebrar-se la 
2a Tarda de Jocs de Taula al vestíbul del Casal, durant la qual 
els assistents van poder aprendre i passar-s’ho bé amb jocs 
de taula de tot tipus. 
El proper diumenge 15 de març a les 12 del migdia hi haurà 
l’espectacle de clown per a tota la família ‘Una nit al museu’, 

en què dos intrèpids vigilants hauran de protegir un valuós 
quadre durant una llarga nit.
La música també hi serà present, concretament el 21 de 
març amb l’Estanislau Verdet i els Cantimplores Marramiau, i 
el seu espectacle ‘El tour ho és tot pels francesos’. El concert 
tindrà lloc a la sala gran a les 22.30 h del vespre.
A més de propostes musicals i de teatre, el Casal també 
ha organitzat una sèrie de cursos i activitats que s’estan 
desenvolupant aquests dies: tast de vins, fotografi a, ioga i 
teatre per a infants.

Antoni Miret
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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
10.30
15.15

07.55
11.00
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

09.30
12.00
19.00

09.57
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 902 536 536

FECSA Informació 902 507 507

Repsol butà 93 803 15 17

Gas Natural (Atenció client) 900 700 365

Gas Natural (Urgències) 900 750 750

Funerària Montaner 93 869 84 91

Parròquia de Calaf 93 869 85 40

Jutge de Pau (Ramon Lluís Nadal) 93 868 00 75

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

Taxis 24 h Albert Molina 639 340 834

Grues Calaf (grues i taxi) 636 480 488

Taxi Ramon Manent 679 409 337

Taxi Domingo López 680 344 464 

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. 


